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من  06سبتمبر إلى  01سبتمبر
2015

() 01
األسبوع األول فً هذا الشهر

واألسبوع األول سنوٌا

ٌوم األحد  06سبتمبر 2015تم الدخول المدرسً
بالنسبة للتالمٌذ
ـ استقبال التالمٌذ وتقدٌم توجٌهات تربوٌة.
ـ تحدٌد قائمة اللوازم المدرسٌـة .
ـ تنظٌم جلوس التالمٌذ ،وتفوٌجهم مع تسمٌة كل فوج.
ـ إعداد المخطط األسبوعً.
ـ إعداد المخطط (التدرج) السنوي والشهري( .التركٌز
على الدروس المحذوفة)
ـ إعداد المعلقات.
ـ إجراء امتحان التقوٌم التشخٌصً( .لغة عربٌة ـ
رٌاضٌات) ومراجعـة شفوٌـة لباقً األنشطة.
ـ إعداد مشروع القسـم.
ـ وضع الخطة العالجٌة للتالمٌذ المتأخرٌن.

من  06سبتمبر إلى  01سبتمبر
2015
اللؽة العربَة
لواءح

اٌـــٛػـل إٌَّ2 ٟ

( ) 18
ػٕبٕو اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ

ٔؾٛ

(ِواعؼخ)
( ٕوف )

اٌّغوك ٚاٌّي٠ل

رؼج١و ُ

اإلفجبه ػٓ ؽلس 1

رؼج١و وزبثٟ

اإلفجبه ػٓ ؽلس 1

اٌّْوٚع

اػلاك ِط٠ٛخ ؽٛي
ؽمٛق اإلَٔبْ

اٌّؾفٛظبد

اٌـضـؼـٍـت اٌـّـزـٕـىـو

بقَة المواد
 – 2اٌزوث١خ االٍالِ١خ ٌ :مّبْ ٟٕٛ٠
اثٕٗ()2/1
 – 3اٌزوث١خ اٌّلٔ١خ  :االٔزّبء اٌٟٕٛٛ

 – 4اٌو٠ب١ٙبد  - - :التناسبَة ()1
 التناظر ()1 – 5اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ:
الهواء خلَط من الؽازات
 – 6اٌزبه٠ـ  :التقوَم التشخَصٍ
 –7اٌغغواف١ب  :التقوَم التشخَصٍ
 – 8روث١خ رْى١ٍ١خ ٚفٕ١خ
 الفرقة الموسَقَة األندلسَة. المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ( ت -موسَقَة )
 – 9روث١خ ثلٔ١خ  : :فهم و تحلَل
الموقؾ

األسبوع الثانً فً شهر سبتمبر
واألسبوع الثانً (  )02سنوٌا

األسبوع الثانً
َوم  :األحد  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

الـوعـد المنسٍ )08( 0

تعبَر شفوٌ وتواصل دراسة الصَػ

االخبار عن حدث

رَاضَات(أنشطة البناء) 00د
 00د

األعـــــــــــداد

َتمكن
المتعلم من
استعمال
األسلوب
الحوارٌ و
إبداء رأَه
بحرَة
وتنظَم قوله
بشكل
منطقٍ
وسلَم

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلة انطبلقا
من مكتسباته
القبلَة عند قراءة
النص.

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً أعداد
أكبر من
 1111و
العمل بها

 َقوم المتعلمبإجراء العملَات و
الوصول إلً
النتَجة
 َصل بإجرابهإلً نهاَته َعرض
الحل وَناقشه
 التنظَم المحكملمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ

 َقرأ المتعلمالنص جَدا
 -أن َجَب التلمَذ

لقمان
َوصٍ
ابنه
ص(
تربَة
) 0
إسبلم
َة
 00د

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح
اٌزؼوف ػٍٝ
اٌّغّٛػبد
اإلْٔبئ١خ :
اٌؼٕبٚ ٓ٠ٚ
اٌفمواد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة أن َعبر
كل واحد علً
رأَه الخاص بَن
رافض و موافق
و إعطاء األسباب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 10:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل من هم أبطال القصة ؟  -هل حافظ األبناء علً الوصَة ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة .
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (شاحب ـ عواء
الذباب ـ لَقتات ـ بفروها ـ الحسرة ) .
أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة :
ـ هل كان األخ األكبر عند وعده ؟ ـ هل تذكرت األخت أخاها األصؽر حَنما وصلت إلً
القرَة ؟ ـ لماذا كان األخ األصؽر َحس بالفرح ؟ـ متً أحس األخ األصؽر بالخوؾ ؟ـ كَؾ
عاملت الذباب األخ األصؽر ؟ ـ لماذا أحس األخ األكبر أن قلبه َنقبض ؟ ـ هل عاد األخ
األصؽر مع أخَه؟ لماذا ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أقوم بتشوَش األجزاء الثبلثة للفقرة المحددة
ثم أكتب الفقرة و َحذؾ بعض الكلمات أو العبارات و أطلب منهم إَجادها استخرج من
الفقرة اسما و فعبل و حرفا
* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ مالفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟
ـ مالفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة  00من كتاب القراءة .
التمهَـــــــد  :ـ بم وعد األبناء األب ؟ـ بم ذكرت األم أبناءها ؟
المنسٍ ؟ـ ماذا كان َعمل
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ أَن وقعت أحداث قصة الوعد
ّ
والد األبناء الثبلثة ؟ـ تصور أن العابلة لم تؽادر القبَلة تحدث عنها  .ـ بم أحس األب ؟ و
كَؾ أصبح ؟ـ ما هو الوعد الذٌ وعد به األبناء األب ؟ ـ حدثنا عن عادات الهنود الحمر .ـ
هل استطاع األخوان الوفاء بالوعد ؟ـ ما رأَك فَما قام به األخوان ؟ـ األخت قلقة لماذا ؟
•كَؾ تتصرؾ لو كنت مكان األخ األكبر ؟ هل تذهب و تترك أخوَك ؟
•لخص النص ث ّم ق ّدمه إلً زمَلك لَبدٌ رأَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر
* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَسر * تسجَل العبارات الجمَلة
الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

وضعَة االنطبلق التمهَـد :ـ ما هو رقم العشرات و ما هو عدد العشرات فٍ العدد0000ـ
أرسم  00كرَة وأطالبهم بعدها
كتاب
بناء التعلم  * :الحظ الوضعَة  10ص .10ـ بعد المحاولة .ـ ناقش مع زمبلبك.
التلمَذ
ـ هل َمكنك كتابة المبلػ  1001فٍ جدول المراتب ؟
رقم –اآلالؾ
رقم المبات
رقم العشرات
رقم اآلحاد
العدد
 1اللوحة
0
0
1
1001
–
ـ اكتب العدد السابق بالحروؾ ............................................................ :
األدوات
* الحظ الوضعَة  10ص .10ـ إذا أضفنا العدد  0111إلً العدد  1001علً ماذا نحصل ؟
.......ال
ـ ما هو عدد األرقام المكونة للعدد الجدَد ؟ـ اكتبه بالحروؾ ثم فٍ الجدول اآلتٍ :
خ
رقم عشرات اآلالؾ
رقم اآلالؾ
رقم المبات
رقم العشرات
رقم اآلحاد
العدد
0
1
0
0
1
01001
َجب التمََز بَن رقم العشرات و عدد
* ما هو عدد العشرات و رقم العشرات ؟
استثمار المكتسبات :ـ * َنجز التطبَق ص 6
ما هو عدد العشرات و رقم العشرات ؟أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ َطلب المعلم من المتعلمَن فتح الكتب ص (  ) 6لتتم
قراءة النص  -لماذا أوصً لقمان ابنه بالصبلة؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :عزم األمور  ,تصعر خدك  ,كتاب

اٌؼًّ
ثٕٖبئؼ
ٌمّبْ ٚ
رالٚح ا٠٢بد
ِٓ  13اٌٝ
ِٓ 19
ٍٛهح ٌمّبْ
رالٚح
ٕؾ١ؾخ

أقصد فٍ مشَك  ,أؼضض من بصرك أطرح األسبلة التالَة *ما هو جزاء المتكبر علً
الناس ؟* لماذا ؟* بما شبه لقمان الصوت المرتفع ؟* لماذا ؟
أقرأ الجمل ص (  ) 7ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
كان لقمان دابم التفكَر فقد أتاه هللا عقبل ثاقبا مفكرا فٍ األمور وعواقبها اإلنسان المتكبر ال
َحبه هللا تعالً و ال الناس من مظاهر المعروؾ التعاون بَن أفراد المجتمع  .ومن مظاهر
المنكر العداوة و الخصومة بَن الناس  .من آداب المسلم خفض الصوت وعدم رفعه من ؼَر
حاجة *بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :من وصاَا لقمان الحكَم  :المحافظة علً
الصبلة و األمر بالمعروؾ و النهٍ عن المنكر و الصبر علً المكاره وعدم التكبر علً
الناس و التوسط فٍ األمور كلها
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 0فٍ الكراسات
* صل كل عبارة بما َناسبها
ـ مزعج وقبَح
ـ اتصؾ لقمان
ـ الصوت العالٍ ـ بالحكمة
ـ االعتدال فٍ السَر ـ من صفات المإمن
ش َِ َك َو ْ
* أكتب فٍ بطاقة النصابح التٍ وجهها لقمان البنه َ * :وا ْقصِ دْ فٍِ َم ْ
ض مِن
ض ْ
اؼ ُ
ص َوا ِ
َِر* * اذكر فٍ جمل قصَرة فوابد النصَحتَن
ت َل َ
ص ْوتِ َك إِنَّ أَن َك َر ْاألَ ْ
َ
ص ْوتُ ا ْل َحم ِ

عن السإال انطبلقا
من النص
 َشارك المتعلمفٍ إَجاد معانٍ
للمفردات
 َجَب المتعلمشفوَا علً األسبلة
مستؽبل محتوي
النص ص 0
 َقرأ المتعلمونالجمل فرادي
 َقرأ المتعلمالمحتوي
المستخرج و
َحفظه
 َستعَن المتعلمبمكتسباته لئلجابة
عن األسبلة

التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
المحتوي

النشاط
والمدة

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)
 00د

األعـــــــــــداد

تربَة مدنَة00د

االنتماء الوطنٍ ص ( ) 0

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً أعداد
أكبر من
 1111و
العمل بها

 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
َستمع المتعلملشرح المعلم
وَفهم المطلوب .
 َصحح المتعلم ـَستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
٠لهن ِفَٛٙ
ػٍّ١خ االٔزقبة
ِٚواؽٍٙب
ِؼوفخ ػٍّ١خ فوى
األٕٛاد
ٚاٌْوٛٚ
اٌّطٍٛثخ فٟ
إٌّزقت
ِٙبَ ِّضً اٌمَُ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِؼوفخ
أّ٘١خ
االٔزّبء
اٌٚ , ٟٕٛٛ
اثلاء
االػزياى ثٗ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ ما هو رقم العشرات و ما هو عدد العشرات فٍ العدد
7523
بناء التعلم  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات (ص) 7
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ َ ,بلحظ األعمال  ,أشجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ
األخطاء
استثمار المكتسبات :ـ
شرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

وضعَة االنطبلق مرحلة جماعَة ـ ما هو موقع الجزابر بالنسبة لـ  :دول المؽرب العربٍ ,
قارة إفرَقَا  ,البحر األبَض المتوسط ؟ـ ما هٍ واجباتك نحو العلم الوطنٍ  ,النشَد
الوطنٍ  ,العملة الوطنَة  ,طابع الجمهورَة ؟
ـ صنؾ فٍ الجدول  :العبلج  ,التحَة  ,العمل  ,الدفاع و الحماَة ,التعبَر عن الرأٌ
واالختَار  ,االحترام ,عدم االهانة  ,التعاون  ,التضامن  ,احترام رأٌ الؽَر  ,عدم التزوَر
 ,التعلم  ,الرعاَة الصحَة  ,الحصول علً وثابق الهوَة  ,المساهمة فٍ التنمَة .
ـ رتب ابتداء من الؽرب إلً الشرق األوطان المجاورة للجزابر  :النَجر  ,مالٍ  ,المملكة
المؽربَة  ,الصحراء الؽربَة  ,تونس  ,مورَطانَا
ـ ما اسم الوثَقة التٍ تثبت انتماء المواطن لوطنه ؟
بناء التعلم  :الوضعَة األولً  -:أطالبهم ا بمبلحظة الوثَقة  0ص  1ما ذا تمثل الوثَقة ؟
ثم أمرهم بذكر دول البحر األبَض المتوسط  -صنفوا هذه الدول إلً ( إسبلمَة وعربَة ,
إسبلمَة وؼَر عربَة  ,ؼَر عربَة وؼَر إسبلمَة  ,كتابة دول عربَة و إسبلمَة خارج
حوض البحر األبَض ) * أقرأ ما ورد فٍ الدستور الجزابرٌ  0110ص 01
ـ أطالبهم بقراءة الوثَقة ما هٍ عناصر هوَة وطنٍ ؟
الخبلصة  :أن أتوصل من خبلل الحوار و األسبلة إلً َ:نتمٍ وطنٍ حضارَا إلً دول
حوض البحر األبَض المتوسط ودول المؽرب العربٍ ودول العالم العربٍ والعالم
اإلسبلمٍ للوطن عناصر هوَته كما لؤلشخاص عناصر هوَتهم وعناصر هوَة وطنٍ هٍ
العروبة و اإلسبلم و األمازَؽَة .الوضعَة الثالثة :تسمَة المتر شح الفابز لتمثَل القسم
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 01بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ
علً الكراسات* حاول االستعمار الفرنسٍ القضاء علً عناصر هوَة وطنٍ بـ :
تحوَل المساجد إلً ..........ومحاربة التعلَم  ..........................و ....................

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

الـوعـد المنسٍ )08( 0

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة وتطبَقاتها)

عناصر الجملة الفعلَة ( مراجعة )

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

األعـــــــــــداد

تارَخ  00د

مرامٍ فرنسا من احتبلل الجزابر

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ,

أن َجَب عن
األسبلة المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
المطروحة

َتمكن
المتعلم من
معرفة
الجملة
الفعلَة و
أركانها +
القدرة علً
توظَؾ
القاعدة

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َجَب التلمَذ
عن األسبلـة
المطروحـة
أن َستمـع المتعلم
و َشارك فٍ
استنباط القاعدة ان
َقرأ التلمَذ
القاعدةـ أن َقوم
المتعـلم بتصحَـح
التمرَنـات كتابَـا
مستؽـبل الظـاهـرة
النحوَـــة َمكن
للمتعلم اإلجابة
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجةَ -حاول
المتعلم فهم
التمرَنات وَفهم
المطلوب َ.ستؽل
المتعلم ما اكتسبه
لتوظَفه فٍ حل
هذه المشكلة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً أعداد
أكبر من
 1111و
العمل بها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٌؼًّ
ثٕٖبئؼ
ٌمّبْ ٚ
رالٚح ا٠٢بد
ِٓ  13اٌٝ
ِٓ 19
ٍٛهح ٌمّبْ
رالٚح
ٕؾ١ؾخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 10:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل من هم أبطال القصة ؟  -هل حافظ األبناء علً الوصَة ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة .
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (شاحب ـ عواء
الذباب ـ لَقتات ـ بفروها ـ الحسرة ) -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :
ـ هل كان األخ األكبر عند وعده ؟ ـ هل تذكرت األخت أخاها األصؽر حَنما وصلت إلً
القرَة ؟ ـ لماذا كان األخ األصؽر َحس بالفرح ؟ـ متً أحس األخ األصؽر بالخوؾ ؟ـ كَؾ
عاملت الذباب األخ األصؽر ؟ ـ لماذا أحس األخ األكبر أن قلبه َنقبض ؟ ـ هل عاد األخ
األصؽر مع أخَه؟ لماذا ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة  00من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ هل استطاع األخوان الوفاء بالوعد ؟
بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .
تصرفت ؟
ـ بم فكرت األخت ؟ و كَؾ
ّ
 َقرأ المعلم األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . َؤكل االخ الفواكهمرت االَام علً هذا االخ
 ّ توجهت الذباب إلً ال ّنهر َطلب المعلم من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة . كما َطلب منهم استخراج العناصر التٍ تتؤلؾ منها الجملة الفعلَة ثم َطلب منهم تعرَؾ الفعل و الفاعل كرنان أسسَان فٍ الجملة الفعلَة مطالبة التبلمَذ بتكوَن جمل فعلَة مع ذكر الفعل و الفاعل .الـتذ كـــــــر أشرح الظاهرة قابــبل  :الجملة الفعلَة تبدأ دابما بفعل مثل َ :ؤكل األخ
تتكون الجملة الفعلَة من ركنَن هما  :الفعل و الفاعل
فاعل
األخوة
فعل
َؤكل
القاعدة :الجملة الفعلَة تبدأ دابما بفعل مثل َ :ؤكل األخ
تتكون الجملة الفعلَة من ركنَن هما  :الفعل و الفاعل
فاعل
األخوة
فعل
َؤكل
استثمار المكتسبات :كون أربع جمل فعلَة َكون الفعل فَها ماضَا .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ ما هو رقم العشرات و ما هو عدد العشرات فٍ العدد
7523
بناء التعلم  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات (ص) 7
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ َ ,بلحظ األعمال  ,أشجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :ـ
شرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ استنطاق المعارؾ والمكتسبات المحصلة:
ــ ماهٍ أهم الحمبلت العسكرَة التٍ قام بها لوَس  14؟ــ متً قامت الثورة الفرنسَة
بناء التعلم مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  -19لماذا ارادت فرنسا احتبلل الجزابر ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ ما هٍ ممَزات الجزابر االقتصادَة ؟ــ ماهٍ ممَزات الجزابر الجؽرافَة ؟
ــ ماهٍ رؼبة فرنسا من احتبلل الجزابر ؟ــ مما كان َعانٍ شارل  10؟
كَؾ حاول التخلص من هذه المشاكل ؟ ما الذٌ سهل عملَة الؽزو ؟ــ ما هٍ اسباب دَون
الجزابر علً فرنسا ؟ــ لماذا أشار داٌ الجزابر بالمروحة للقنصل الفرنسٍ ؟ــ ماذا ادعت
فرنسا علً إثرها ؟ـ ماذا فعل الداٌ حسَن لصد الؽزو الفرنسٍ ؟ــ لماذا ارسلت فرنسا
اسطوال عسكرَا ؟بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت :السلم الزمنٍ 1830/01/30
قرار مجلس وزراء فرنسا فٍ  30جانفٍ  1830القَام بحملة الحتبلل الجزابر
استثمار المكتسبات :أستنتج  :هناك عدة اسباب أؼرت الفرنسََن باحتبلل الجزابر وهٍ :
ــ خَرات الببلد الكثَرة والمتنوعة ــ موقعها الجؽرافٍ الهام ــ الروح الصلَبَة .
ــ رؼبة حكومة شارل العاشر فٍ التخلص من مشاكلها الداخلَة وقد اتاح تحطم األسطول
الجزابرٌ الفرصة للفرنسََن لتحقَق أهدافهم .حَن تهَؤت ظروؾ االحتبلل بحثت فرنسا عن
ذرَعة (سبب) الحتبلل الجزابر فافتعلت حادثة المروحة .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

االحتراق فٍ الهواء

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
ؼازات
أخري
ؼَر
الهواء -
َشرح
كَؾ َتم
االحتراق

تربَة فنَة
 00د

الفرقة الموسَقَة األندلسَة

َتمكن
المتعلم من
َتعرؾ علً
تشكَلة
الفرقة
الموسَقَة
االندلسَة .
أداء البَت
األول من
المقطع
الخامس من
النشَد
الوطنٍ .

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
ـ قافلة تتحرك فٍ
الصحراء
ـ أطفال َلعبون
فٍ ؼابة
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

أن َقرأ المقطع
بتمعن – َقوم
بتؤدَة النشَد

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق مبلحظة الوثابقَبرز المعلم الوثابق ص00 :
 -0ال اشتعال دون الهواء  0ـ فقاعات تتحرك فٍ الهواء  0ـ كبلهما َحتاج إلً
الهواء
بناء التعلم تقدَم الموضوع مبلحظة الوثابق * - .ما هٍ مكونات الهواء ؟
* هل توجد ؼازات أخري ؼَر الهواء؟
النشاط األول -الحظوا الصور وعبروا عنها ص 00
َقول المعلم  :الهواء جسم ؼازٌ َحَط بنا من كل جانب وهو ضرورٌ لحَاة الكابنات
الحَة علً األرض وهو متكون من ؼازات مستقرة تقرَبا كما َضم أجساما صلبة عالقة
به و عواصؾ الرَاح و منها ؼَر طبَعٍ الذٌ َنتج عن أنشطة اإلنسان كالدخان و
الؽبار المنطلقَن من المصانع و الحرابق ماذا تمثل الوثَقة األولً ؟ماذا تمثل الوثَقة
الثانَة ؟هل كل من أفراد القافلة و األطفال َتنفسون نفس نوع الهواء تماما ؟
النشاط الثانٍ الحظوا الصور و عبروا عنها ص08
َقول المعلم  :عندما نرَد إطفاء نار مشتعلة نضع فوقها ما َمنع عنها الهواء وعند
تعرضها للهواء تشتعل مرة أخري فهل للهواء دور فٍ اشتعال النار ؟ماذا تمثل التجربة
األولً ؟ماذا تبلحظ ؟ -ماذا تمثل التجربة الثانَة ؟ـ ماذا تبلحظ ؟ وماذا تستنتج؟
قدم تفسَرا لما حدث .
.األثر الكتابٍ - :الهواء موجود فٍ كل مكان ونوعَته تختلؾ من مكان إلً آخر
وهو ضرورٌ لبلحتراق ..
.استثمار المكتسبات :ما هٍ مكونات الهواء ؟ * هل توجد ؼازات أخري ؼَر الهواء؟
وضعَـــــة االنطبلق :ما هٍ انواع اآلالت الموسَقَة ؟
بناء التعلم – تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
 – 0عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
االت اَقاعَة-االت وترَة-االت نفخَة-نوع الموسَقً-نوع السرعة االثر النفسٍ
للموسَقً
 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
مم تتشكل الفرقة الموسَقَة االندلسَة ؟ مانوع االلة او اآلالت التٍ َعزفون بها ؟
هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و اللَن ) هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ (
االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة اعداد الخبلصة التالَة :
تعرَؾ الفرقة الموسَقَة االندلسَة  :وهٍ عبارة عن مجموعة من العازفَن الموسَقَن
و الذَن َعزفون علً االت موسَقَة عربَة و ؼربَة من التراث الموسَقٍ االندلس .
.استثمار المكتسباتَ :طلب المعلم من التبلمَذ إنشاد المقطع الرابع من النشَد الوطنٍ .
( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض المقطع الخامس
من النشَد الوطنٍ  .و قراءته و تاطَره من طرؾ المعلم ثم تسمَعهم المقطع من
الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

الـوعـد المنسٍ )08( 0

صرؾ أو إمبلء

اٌّغوك  ٚاٌّي٠ل

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

حل مشكبلت متعلقة بالجمع و
الطرح ( الجمع )

تربَة بدنَة
 00د

الزواػ رؼل٠الد ٌّٛالف اٌّٛاعٙخ

مبلحظات:

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ,

أن َجَب عن
األسبلة المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
المطروحة

َتمكن
المتعلم من
التمََز بَن
الفعل
المجرد و
الفعل المزَد

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد وزبث١ـب
َِزغــــــال
اٌظـب٘ـوح
اٌّىزَــــجخ

َتمكن
المتعلم من
تطوَر
إستراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة
لحلها

 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن
المحافظة علً
نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل
االنتباه و التركَز
لتجنب الفشل

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌزؾٛي ِٓ
ّ
ِٛلف ٢فو
ف ٟاٌٛلذ
إٌّبٍت
ٌّٛاعٙخ
اٌَّزغلّاد.

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 10:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل من هم أبطال القصة ؟  -هل حافظ األبناء علً الوصَة ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة .
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (شاحب ـ عواء
الذباب ـ لَقتات ـ بفروها ـ الحسرة ) -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :
ـ هل كان األخ األكبر عند وعده ؟ ـ هل تذكرت األخت أخاها األصؽر حَنما وصلت إلً
القرَة ؟ ـ لماذا كان األخ األصؽر َحس بالفرح ؟ـ متً أحس األخ األصؽر بالخوؾ ؟ـ كَؾ
عاملت الذباب األخ األصؽر ؟ ـ لماذا أحس األخ األكبر أن قلبه َنقبض ؟ ـ هل عاد األخ
األصؽر مع أخَه؟ لماذا ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة  00من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق  -لماذا توجه األخ األكبر إلً النهر ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  -.استخرج من النص ما َدل علً أن األخ
األصؽر أصبح ذببا ؟  -كَؾ كانت نهاَة هذه القصة ؟
 أستدرج ا المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :أسجل األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها .
أطلب من المتعلمَن استخراج االفعال من الجمل أحذؾ فٍ كل مرة أحرؾ ثم َسؤل :
 هل َبقً معنً للفعل ؟ كَؾ نسمٍ هذه األحرؾ التٍ ال نستطَع حذفها ؟وَتدرج المدرس مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
الفعل المجرد هو ما كانت جمَع حروفه أصلَة مثل  :قبل – دخل  -خرج
والفعل المزَد هو مزَد فَه حرؾ أو حرفان أو ثبلثة أحرؾ مثل  :أقبل  -تقابل – اِستقبل
أتدرب  -:ما هٍ حروؾ الزَادة فٍ األفعال التالَة  :احتفظ  ,اخضر  ,انحدر  ,تبعثر .
 -0اجعل األفعال المجردة التالَة مزَدة بحرؾ  :هدم ـ صحب ـ سمع ـ دهور ـ دحرج
.استثمار المكتسبات *بعدما َشرح المعلم طرَقة تحوَل المفرد إلً المثنً فٍ حاالته الثبلثة
الرفع ,النصب و الجر أدعوهم لتصحَح التمرَن 0ص  *000اكتب فٍ كراسك الكلمات التٍ
جاءت فٍ المثنً :الطابرات ــ االختراعات ـــ الطَرَن ـــ العالمان ــــ الهواء ـــ المحاوالت
ــــ اإلنسان ـــ المؽامر َْن ــــ الرقمَن ــــ الزَادات ـــ المطاران
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ العد تنازلَا و تصاعدَا اَجاد سابق عدد طبَعٍ و الحقه
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :اّزود ػبئٍخ ِبه٠خ ٌغوفخ االٍزمجبي ِىزجخ صّٕٙب
 25162كٕ٠بها  ٚأه٠ىخ ثضّٓ  12000كٕ٠بها ٛ ٚبٌٚخ َِزل٠وح ة  5480كٕ٠بها.
ـ اؽَت أٔذ  ٚىِالإن ِغّٛع ِب ٕوفزٗ اٌؼبئٍخ ؟  1ـ اٍزؼًّ هث١غ اٌطو٠مخ اٌزبٌ١خ :
17480 + 25162=12000 + 5480 + 25
 2ـ اٍزؼًّ ٍٛ٠ف ٛو٠مخ أفو5480 + ) 12000 + 25162 ( = ........... : ٜ
ٔبلِ ِغ ىِالئه اٌطو٠مخ اٌز ٟاٍزؼٍّٙب وً ِٓ هث١غ ٍٛ٠ ٚف .
ف ٟػٍّ١خ اٌغّغ رغ١١و رور١ت ٙٚغ األػلاك ال ٠غ١و إٌز١غخ .
* رطج١ك  - 8 ٓ :اؽَت اٌّغبِ١غ ا٢ر١خ ؽَت اٌّضبي :
استثمار المكتسبات :ـ انجاز التمرَن  1ص  - 9انجز العملَات االتَة :

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ
خبلل عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل
الرَاضٍ الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة  ( :االستحواذ علً الكرة )سَر اللعبة :
* تقسَم التبلمَذ إلً أفواج التنبَه إلـــــــــً ضرورة المبلحظة و التركَز عند تنفَذ الحركات
من أجل التنسَق والتدقَق فٍ أداء هذه الحركات.
ـ الحث علً التحول من موقؾ آلخر فٍ الوقت المناسب من أجل مــــــــــــواجهة
المستجــــــــــدّات  * .ـ شرح آلَات العمل الفردٌ و الجماعٍ المتمثل فٍ اختَار الحلول
المناسبة من أجل مواجهة مختلؾ المواقؾ و المستجدّات .
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج ـ لعب حر ألعاب المطاردة و المواجهة.
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
................................................................................................................................................................................................. ......................

َوم  :األربعاء  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

جمعَة أمَن

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

الثعلب المتنكر

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

حل مشكبلت متعلقة
بالجمع و الطرح
( الجمع )

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن
المتعلم من
تطوَر
إستراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة
لحلها

تربَة علمَة  00د

مكونات الهواء

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِؼوفخ
غبىاد
أفو ٜغ١و
اٌٛٙاء -
ْ٠وػ و١ف
٠زُ
االؽزواق

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة االنطبلق التمهَـــد -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -.ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم
استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن َوجد
مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد * :ـ س ّم بعض الحَوانات المفترسة ؟
ـ عبلم تتؽذي الحَوانات المفترسة ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
ـ
األبَات ؟ ـ تحدث عن الحَل التٍ َقوم بها الثعلب من أجل الحصول علً طعام ؟
ما دور الكبلب فٍ النص ؟ ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب
األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ العد تنازلَا و تصاعدَا اَجاد سابق عدد طبَعٍ و الحقه
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص ) 9
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم َؤمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :ـ أطلب من التبلمَذ بحل باقٍ التمرَنات
(ص ) 9

 َجَب التلمَذعن األسبلة
 َحلل المتعلمالصور أو
الرسومات
 َنفذ المتعلم ماطلب منه
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ أَن َوجد الهواء؟ و فَم َساعد ؟
بناء التعلم النشاط األول -الحظوا الصور وعبروا عنها ص19عبر عن التجربة األولً
َطالبهم بمواصلة شرح المرحلة الثانَة ماذا تبلحظ ؟عَنوا حجم الماء فٍ األنبوب
اذكر اسم هذا الؽاز  -عَن الحجم الفاصل بَن سطح ماء األنبوب و أعبله و الذٌ َمثل حجم
ؼاز ثانٍ اآلزوت ـ قارن بَن حجم ؼاز ثانٍ اآلزوت وحجم الؽاز المساعد علً االشتعال .
المحتوي المعرفٍَ -حتوٌ الهواء فٍ تركَبه علً ؼازَن
الؽاز األول هو الذٌ َساعد علً االشتعال و بانتهابه فٍ األنبوب المنكس تنطفٍء الشمعة
وهو ؼاز ثانٍ األوكسجَن
أما الؽاز الثانٍ فهو ثانٍ اآلزوت الذٌ َساعد علً االشتعال .حجم ثانٍ األوكسجَن فٍ
الهواء  5/1من حجم الهواء حجم ثانٍ اآلزوت  5/4حجم الهواء .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ بحل التمرَنات.

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب
.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
المحتوي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

تعبَركتابٍ

االخبار عن حدث 1

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

معالجة
رَاضَا
ت

قراءة
وكتابة
األعداد

َتمكن
المتعلم من
قراءة
وكتابة
األعداد

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.
أن َقرأ وَكتب
األعداد

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق  -ما الذٌ وقع عندما أخلؾ كل من األخوَن وعدهما ألبَهما ؟
؟ثٕبء اٌزؼٍّبد ::رمل ُ٠اٌّٛٙٛع ـ الَوم َا أوالد تصفون حدثا معَنا ( تستخرج
العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
 لكتابة موضوع حول حدث ما استعَن ب العناصر :ما الحدث المحزن المخبر عنهفٍ النص ؟من المخبر عن هذا الحدث ؟من الجمهور المستهدؾ بهذا اإلخبار ؟ما هٍ
وقابع الحدث ؟ أَن وقع الحدث ؟ما األثر الذٌ تركه فٍ نفس الكاتب ؟
التطبَق :وضعَة التوظَؾ َ:ؤمرنا دَننا الحنَؾ بالتعاون والتآزر مع اآلخرَن .
اكتب نصا من  8إلً  01أسطر تتحدث فَه عن مساعدة قدمتها لشخص ما ,و تبَن
موقؾ من ساعدته  ,وتصؾ شعورك و أنت تقوم بهذا العمل موظفا فعبل معتبل .
اٌؼٕبٕو  :أقوم بشرح طرَقة وصؾ حدث :المقدمة  0--ـ العرض الخاتمة :
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.......................................................................................... .............................................................................................................................

َوم  :الخمَس  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تصحَح التعبَر  00د

االخبار عن حدث 0

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

حل مشكبلت متعلقة
بالجمع و الطرح
( الجمع )

َتمكن
المتعلم من
استثمار
الرصَد
المعجمٍ
والتراكَب و
استخدامها
فٍ المكان
المناسب
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

معالجة لؽة
عربَة 00د

الجملة الفعلَة

َتمكن
المتعلم من
تطوَر
إستراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة
لحلها
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رّ١١ي
اٌغٍّخ
اٌفؼٍ١خ
ٚاػواثٙب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
؟بناء التعلمات ::تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع
متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
,
األلواح

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
 تحضَر الوسابل تحضَر النصوص الخاصة تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ العد تنازلَا و تصاعدَا اَجاد سابق عدد طبَعٍ و الحقه
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص ) 9
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم َؤمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :ـ أطلب من التبلمَذ بحل باقٍ التمرَنات
(ص ) 9

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  12:40إلً14:10
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

جؽرافَا

موقع الجزابر بالنسبة للمؽرب
العربٍ

َتمكن
المتعلم
من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا
و عالمَا
) و شرح
تنوع
االنتماء .

تربَة إسبلمَة  00د

لقمان َوصٍ ابنه ص ( ) 0

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٌؼًّ
ثٕٖبئؼ
ٌمّبْ ٚ
رالٚح ا٠٢بد
ِٓ  13اٌٝ
ِٓ 19
ٍٛهح ٌمّبْ
رالٚح
ٕؾ١ؾخ

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
ـ قافلة تتحرك فٍ
الصحراء
ـ أطفال َلعبون
فٍ ؼابة
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها
 َقرأ المتعلمالنص جَدا
 أن َجَب التلمَذعن السإال
انطبلقا من النص
 َشارك المتعلمفٍ إَجاد معانٍ
للمفردات
 َجَب المتعلمشفوَا علً
األسبلة
مستؽبل محتوي
النص ص 0
 َقرأ المتعلمونالجمل فرادي
 َقرأ المتعلمالمحتوي
المستخرج و
َحفظه
 َستعَن المتعلمبمكتسباته لئلجابة
عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق من خبلل الخرَطة شكل ( )0استنتج عدد ا خطوط الطول ودوابر
العرض التٍ تمر بالجزابر ؟
بناء التعلم تقدَم الموضوع النشاط الثانٍ أالحظ واكتشؾ
الحظ الخرَطة شكل (( )0أ ـ ب) :ــ أَن تقع الجزابر بالنسبة لبلدان النؽرب العربٍ ؟
ــ للجزابر حدود مشتركة مع أٌ بلد من هذه البلدان ؟ــ ماهٍ أكبر بلدان المؽرب العربٍ
مساحة ؟ ( مكعبات بَانَة تمثل مساحات بلدان المؽرب العرب )
الحظ الخرَطة شكل (:) 0ــ ما هو البحر الذٌ تطل علَه الجزابر ؟ــ من اَن َبدأ الساحل
الجزابرٌ وأَن َنتهٍ ؟ــ ما هٍ أكبر بلدان حوض البحر األبَض المتوسط مساحة
.األثر الكتابٍ :ــ الجزابر إحدي بلدان المؽرب العربٍ لها حدود مشتركة مع جمَع دوله
 ,وهٍ أَضا إحدي بلدان حوض البحر األبَض المتوسط .
تحتل الجزابر المرتبة األولً من حَث المساحة بالنسبة لبلدان المؽرب العربٍ و بلدان
حوض البحر األبَض المتوسط .
.استثمار المكتسبات :ما هٍ مكونات الهواء ؟ * هل توجد ؼازات أخري ؼَر الهواء؟
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ َطلب المعلم من المتعلمَن فتح الكتب ص ( ) 6
لتتم قراءة النص  -لماذا أوصً لقمان ابنه بالصبلة؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :عزم األمور  ,تصعر
خدك  ,أقصد فٍ مشَك  ,أؼضض من بصرك أطرح األسبلة التالَة *ما هو جزاء
المتكبر علً الناس ؟* لماذا ؟* بما شبه لقمان الصوت المرتفع ؟* لماذا ؟
أقرأ الجمل ص (  ) 7ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
كان لقمان دابم التفكَر فقد أتاه هللا عقبل ثاقبا مفكرا فٍ األمور وعواقبها اإلنسان
المتكبر ال
َحبه هللا تعالً و ال الناس من مظاهر المعروؾ التعاون بَن أفراد المجتمع  .ومن
مظاهر المنكر العداوة و الخصومة بَن الناس  .من آداب المسلم خفض الصوت وعدم
رفعه من ؼَر حاجة *بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :من وصاَا لقمان الحكَم
 :المحافظة علً الصبلة و األمر بالمعروؾ و النهٍ عن المنكر و الصبر علً المكاره
وعدم التكبر علً الناس و التوسط فٍ األمور كلها
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 0فٍ الكراسات
* صل كل عبارة بما َناسبها
ـ مزعج وقبَح
ـ اتصؾ لقمان
ـ الصوت العالٍ ـ بالحكمة
ـ االعتدال فٍ السَر ـ من صفات المإمن
ْ
ْ
ْ
َ
ض مِن
ض ْ
* أكتب فٍ بطاقة النصابح التٍ وجهها لقمان البنه َ * :واقصِ دْ فٍِ َمشَِك َواؼ ُ
ص َوا ِ
َِر* * اذكر فٍ جمل قصَرة فوابد النصَحتَن
ت َل َ
ص ْوتِ َك إِنَّ أَن َك َر ْاألَ ْ
َ
ص ْوتُ ا ْل َحم ِ

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

كتاب
التلمَذ –
اللوحة
–
األدوات
.......الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

األسبوع الثالث
َوم  :األحد  01سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

األصدقاء الثبلثة ()00

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح
اٌزؼوف ػٍٝ
اٌّغّٛػبد
اإلْٔبئ١خ :
اٌؼٕبٚ ٓ٠ٚ
اٌفمواد

تعبَر شفوٌ وتواصل دراسة الصَػ

االخبار عن حدث 0

َتمكن
المتعلم من
استعمال
األسلوب
الحوارٌ و
إبداء رأَه
بحرَة
وتنظَم قوله
بشكل
منطقٍ
وسلَم

رَاضَات(أنشطة البناء) 00د
 00د

ٛوػ األػلاك

َتمكن
المتعلم من
التحكم فٍ
آلَة الطرح
و العمل بها

تربَة إسبلمَة
 00د

االَمان بالَوم االخر
ص() 8

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اإلّ٠بْ
ثبٌ َٛ١ا٢فو
ِ ٚب ٠غت
ٔؾ ٛاألِٛه
اٌغ١ج١خ اٌزٟ
ال ٠ؼٍّٙب اال
هللا

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة أن َعبر
كل واحد علً
رأَه الخاص
أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلة انطبلقا
من مكتسباته
القبلَة عند قراءة
النص.
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات و
الوصول إلً
النتَجةَ -صل
بإجرابه إلً نهاَته
َعرض الحل
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب َقرأ المتعلمالنص جَدا
 أن َجَب التلمَذعن السإال انطبلقا
من النص
 َشارك المتعلمفٍ إَجاد معانٍ
للمفردات
َ -جَب المتعلم

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 32:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل  -بماذا َسمً الشخص الذٌ تصاحبه دابما ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة .
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (طباعهم ـ التحدَق ـ
نحظً ـ سَكون الفشل حلَفنا ـ جنً ـ الدرب ) -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب األصدقاء
الثبلثة فٍ المقدمة ؟ ـ ماذا أعطً الرجل العجوز لؤلصدقاء ؟ لماذا ؟ ـ ما العبارات التٍ تدل
علً أن سامرا كان َختلؾ عن صدَقَه ؟ـ هل حقق الصدَقان أحبلمهما ؟ ـ هل كان الرجل
العجوز راضَا عن سامر ؟ ـ ما رأَك فٍ النصَحة التٍ قدمها الرجل العجوز لسامر ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أقوم بتشوَش األجزاء الثبلثة للفقرة المحددة
ثم أكتب الفقرة و َحذؾ بعض الكلمات أو العبارات و أطلب منهم إَجادها استخرج من
الفقرة اسما و فعبل و حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ مالفكرة التٍ
نستخرجها من الفقرة 0و 0؟ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة
التٍ نستخرجها من الفقرة األخَرة ؟
ـ مالفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
التمهَـــــــد  :ـ اذكر أوصاؾ األصدقاء الثبلثة  .ـ متً وقعت هذه القصة ؟ من هم أبطالها ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ فٍ أٌ زمن كان َعَش األصدقاء الثبلثة ؟
ـ ما هٍ أوصاؾ كل منهم ؟ـ لماذا عاد الرجل و سؤل األصدقاء الثبلثة ؟ ـ كَؾ ر ّد عامر و
ثامر ؟ـ كَؾ كان ر ّد سامر ؟ ـ ما هو اختَار كل عامر و ثامر ؟ـ هل رأي كل من عامر و
ثامر نتاج عمله ؟ـ ما رأَك فٍ تصرؾ سامر ؟ـ ما هٍ الحكمة التٍ ختم بها الرجل لقاءه مع
سامر؟* ابحث مع زمبلبك عن شخصَات النص  ,و ح ّددوا صفات كل شخصَة .
•ـ اِعط نهاَة أخري لهذه القصة •.لخص النص ث ّم قدّ مه إلً زمَلك لَبدٌ رأَه  .أترك
التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر * أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَسر * تسجَل
العبارات الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا
مشتركا
وضعَة االنطبلق التمهَـد :ـ اَجاد سابق عدد وعاقبه
بناء التعلم  :وضعَة : 0فٍ سباق تنافس العداإون لقطع مسافة  145 mانطلقوا من C
للوصول إلً  Aمرورا ب  . Bجد مع زمبلبك المسافة التٍ قطعها العداإون A .
وضعَة  : 0فٍ محل لبَع األلبسة الرَاضَة اشتري وسَم بذلة رَاضَة ثمنها  0001دَنارا
و حذاء رَاضَا ثمنه  0011دَنارا  ,و كرة قدم بـ  0011دَنارا  .دفع لصاحب المحل مبلؽا
قدره  8011دَنارا  * .هل المبلػ كاؾ ؟ إذا كان كافَا احسب المبلػ الزابد .
َطبق  :أنجز العملَات اآلتَة :
0010
110
0001
- 00
- 000
- 0000
استثمار المكتسبات :ـ خبلل الحصة الثانَة تنجز التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص 11انجازا
فردَا مع التوجَه .ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ  .ـ َكلؾ التبلمَذ بإنجاز
صة .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ
التمرَن رقم  05فردَا خارج الح ّ

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أسؤل التبلمَذ  :اذكر وصاَا لقمان الحكَم البنه .
أطلب من المتعلمَن فتح الكتب ص (  )8لتتم قراءة النص اإلَمان بالَوم اآلخر
ثم َسؤل  :لماذا َبعث هللا الناس َوم القَامة ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :مظهران  ,توفً  ,لَبلوكم
 استخرج من النص أثر اإلَمان بالَوم اآلخر * فَما َجب أن َصرؾ اإلنسان عمله ؟أقرأ الجمل ص (  ) 8ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
اإلَمان بالَوم اآلخر َوجه الناس إلً الخَر و َبعدهم عن الشر  .الذَن َنكرون اإلَمان
بالَوم اآلخر َرَدون أن َرتكبوا المعاصٍ دون رادع َردعهم من دَن أو ضمَر أو خلق .
َإمن المسلم بؤن هللا سوؾ َحشر الناس جمَعا َوم القَامة لَحاسبهم علً أفعالهم  .الجنة
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كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات

هٍ دار المحسنَن األخَار والنار هٍ دار المسَبَن األشرار  .اإلَمان بالَوم اآلخر َجعل
المسلم َفكر فٍ عواقب أفعاله بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات  ) 1فٍ الكراسات
* اشرح اآلَة التالَة مستعَنا بكتب التفسَر قال هللا تعالً  :و سَق الذَن اتقوا ربهم إلً
الجنة زمرا حتً إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سبلم علَكم طبتم فادخلوها
خالدَن * ماذا أعد هللا لعباده الصالحَن فٍ الجنة ؟ استشهد بؤدلة من القرآن الكرَم
* صنؾ فٍ جدول ما تشَر إلَه اآلَة الكرَمة قال هللا تعالً َ :وا ْب َتػ فَِ َما آ َتا َك َّ
ار
هللاُ الدَّ َ
ِ
نس َنصِ َ َب َك مِنَ ال ُّد ْن ََا َوأَ ْحسِ ن َك َما أَ ْحسَنَ َّ
َ
ْ
ض إِنَّ
سادَ فٍِ األ ْر ِ
هللاُ إِلَ َْ َك َو َال َت ْب ِػ ا ْل َف َ
ْاآلخ َِر َة َو َال َت َ
ِب ا ْل ُم ْفسِ دَِنَ
هللا َال َُح ُّ
َّ َ

شفوَا علً األسبلة
مستؽبل محتوي
النص ص 8
 َقرأ المتعلمونالجمل فرادي
 َقرأ المتعلمالمحتوي
المستخرج و
َحفظه
 َستعَن المتعلمبمكتسباته لئلجابة
عن األسبلة

.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
المحتوي

النشاط
والمدة
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القاعدَة
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َتمكن
المتعلم من
التحكم فٍ
آلَة الطرح
و العمل بها

تربَة مدنَة00د

االنتماء الوطنٍ ص ( ) 0

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِؼوفخ
أّ٘١خ
االٔزّبء
اٌٚ , ٟٕٛٛ
اثلاء
االػزياى ثٗ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات و
الوصول إلً
النتَجة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب٠لهن ِفَٛٙ
ػٍّ١خ االٔزقبة
ِٚواؽٍٙب
ِؼوفخ ػٍّ١خ فوى
األٕٛاد
ٚاٌْوٛٚ
اٌّطٍٛثخ فٟ
إٌّزقت
ِٙبَ ِّضً اٌمَُ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق التمهَـد :ـ اَجاد سابق عدد وعاقبه
بناء التعلم  :خبلل الحصة الثانَة تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 , 0ص 00انجازا فردَا مع
التوجَه .ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم
للعمل الفردٌ
الحصة.
استثمار المكتسبات :ـ ـ َكلؾ التبلمَذ بإنجاز التمرَن رقم  05فردَا خارج
ّ
أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ
وضعَة االنطبلق مرحلة جماعَة ـ ما هو موقع الجزابر بالنسبة لـ  :دول المؽرب العربٍ
 ,قارة إفرَقَا  ,البحر األبَض المتوسط ؟ـ ما هٍ واجباتك نحو العلم الوطنٍ  ,النشَد
الوطنٍ  ,العملة الوطنَة  ,طابع الجمهورَة ؟
ـ صنؾ فٍ الجدول  :العبلج  ,التحَة  ,العمل  ,الدفاع و الحماَة ,التعبَر عن الرأٌ
واالختَار  ,االحترام ,عدم االهانة  ,التعاون  ,التضامن  ,احترام رأٌ الؽَر  ,عدم
التزوَر  ,التعلم  ,الرعاَة الصحَة  ,الحصول علً وثابق الهوَة  ,المساهمة فٍ التنمَة
ـ رتب ابتداء من الؽرب إلً الشرق األوطان المجاورة للجزابر  :النَجر  ,مالٍ  ,المملكة
المؽربَة  ,الصحراء الؽربَة  ,تونس  ,مورَطانَا
ـ ما اسم الوثَقة التٍ تثبت انتماء المواطن لوطنه ؟
بناء التعلم  :الوضعَة األولً -:أطالبهم بمبلحظة الوثَقة  0ص  1ما ذا تمثل الوثَقة ؟
ثم أمرهم بذكر دول البحر األبَض المتوسط  -صنفوا هذه الدول إلً ( إسبلمَة وعربَة ,
إسبلمَة وؼَر عربَة  ,ؼَر عربَة وؼَر إسبلمَة  ,كتابة دول عربَة و إسبلمَة خارج
حوض البحر األبَض ) * أقرأ ما ورد فٍ الدستور الجزابرٌ  0110ص 01
ـ أطالبهم بقراءة الوثَقة ما هٍ عناصر هوَة وطنٍ ؟
الخبلصة  :أن أتوصل من خبلل الحوار و األسبلة إلً َ:نتمٍ وطنٍ حضارَا إلً دول
حوض البحر األبَض المتوسط ودول المؽرب العربٍ ودول العالم العربٍ والعالم
اإلسبلمٍ للوطن عناصر هوَته كما لؤلشخاص عناصر هوَتهم وعناصر هوَة وطنٍ
هٍ العروبة و اإلسبلم و األمازَؽَة .الوضعَة الثالثة :تسمَة المتر شح الفابز لتمثَل
القسم
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 01بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ
علً الكراسات* حاول االستعمار الفرنسٍ القضاء علً عناصر هوَة وطنٍ بـ :
تحوَل المساجد إلً ..........ومحاربة التعلَم  .....................و ...............

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ
صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

األصدقاء الثبلثة ()00

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة وتطبَقاتها)

عناصر الجملة االسمَة ( مراجعة )

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم
و َشارك فٍ
استنباط القاعدة ان
َقرأ التلمَذ
القاعدةـ أن َقوم
المتعـلم بتصحَـح
التمرَنـات كتابَـا
مستؽـبل الظـاهـرة
النحوَـــة َمكن
للمتعلم اإلجابة

َتمكن
المتعلم من
معرفة
الجملة
االسمَة و
أركانها +
القدرة علً
توظَؾ
القاعدة

ه٠ب١ٙبد
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تارَخ  00د

ِواِ ٟفؤَب ِٓ اؽزالي اٌغيائو

َتمكن
المتعلم من
التحكم فٍ
آلَة الطرح
و العمل بها

 َقوم المتعلمبإجراء العملَات و
الوصول إلً
النتَجة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزمواء
إٌَلاد ٚ
اٍزضّبه
ِٚبِٕٙ١ب
ف ٟفُٙ
االٔؼىبٍبد
اٌٍَج١خ ٌٗ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 32:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل  -بماذا َسمً الشخص الذٌ تصاحبه دابما ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة .
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (طباعهم ـ التحدَق ـ نحظً ـ
سَكون الفشل حلَفنا ـ جنً ـ الدرب ) -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب األصدقاء الثبلثة فٍ
المقدمة ؟ ـ ماذا أعطً الرجل العجوز لؤلصدقاء ؟ لماذا ؟ ـ ما العبارات التٍ تدل علً أن
سامرا كان َختلؾ عن صدَقَه ؟ـ هل حقق الصدَقان أحبلمهما ؟ ـ هل كان الرجل العجوز
راضَا عن سامر ؟ ـ ما رأَك فٍ النصَحة التٍ قدمها الرجل العجوز لسامر ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ هل صار األمر كما تصوره سامر ؟
بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .
ـ بم َمكننا أن نصؾ سامر ؟
 َستدرج المعلم المتعلمَن الستنباط الجمل التالَة من نص القراءة  :االصدقاء الثبلثة . َقرأ المعلم األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . - /هٍ أرملة
 هذه راحَل - /هٍ جادة  - /الكوخ صؽَر
 المال قلَل َطلب المعلم من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة . كما َطلب منهم استخراج العناصر التٍ تتالؾ منها الجملة االسمَة ثم َطلب منهم تعرَؾ المبتدأ و الخبر كركنان أسسَان فٍ الجملة االسمَة مطالبة التبلمَذ بتكوَن جمل اسمَة مع تحدَد المبتدأ و الخبر . الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :القاعدة :الجملة االسمَة تبدأ دابما باسم مثل :المال قلَل
تتكون الجملة االسمَة من ركنَن هما  :المبتدأ و الخبر
خبر
صؽَر
مبتدأ
الكوخ
استثمار المكتسبات :كون أربع جمل اسمَة .
وضعَة االنطبلق التمهَـد :ـ اَجاد سابق عدد وعاقبه
بناء التعلم  :خبلل الحصة الثانَة تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 , 0ص 00انجازا فردَا مع
التوجَه .ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل
الفردٌ
الحصة .أشرح
استثمار المكتسبات :ـ ـ َكلؾ التبلمَذ بإنجاز التمرَن رقم  05فردَا خارج
ّ
طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ
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بالنص
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وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ــ ما هٍ الذرَعة التٍ اتخذتها فرنسا الحتبلل الجزابر ؟
بناء التعلم مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  -21لماذا ارادت فرنسا احتبلل الجزابر ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ ما هٍ اسباب نزول القوات الفرنسَة بسَدٌ فرج ؟ــ متً كانت معركة اسطوالٍ ؟
ــ ماذا حدث بعد هزَمة معركة اسطوالٍ ــ بَن من ومن ابرمت معاهدة االستسبلم ؟
ــ تتبع مسار احتبلل أهم المدن الجزابرَة حسب التارَخ ؟ــ هل وجد االحتبلل الفرنسٍ
سهولة فٍ احتبلل أؼلب المدن ؟ــ متً هاجم مدَنة قسنطَنة ؟ وهل نجح فٍ احتبللها ؟
مرة أخري ؟ــ ماذا حدث بعد هزَمة معركة اسطوالٍ
ــ متً عاد الحتبللها ّ
ــ بَن من ومن ابرمت معاهدة االستسبلم ؟
استثمار المكتسبات :نزلت القوات الفرنسَة بسَدٌ فرج ؼرب العاصمة فقاومها الجزابرَون
بعد هزَمة الجزابرََن فٍ معركة اسطوالٍ فٍ  01جوان , 0801زحفت القوات الؽازَة نحو
العاصمة فدخلها َوم  0جوَلَة  0801وأجبرت الداٌ حسَن علً إبرام معاهدة استسبلم .
أستنتج  :بعد أن استولت فرنسا علً عاصمة الجزابر بدأت فٍ التوسع :
ــ احتلت بعض المدن الساحلَة لتنطلق منها الً احتبلل الداخل ولتمنع اتصال الجزابرََن
بالخارج
ــ بعدها واصلت احتبللها لبقَة المناطق  ,لكنها لم تتمكن من بسط سَطرتها علً كامل الببلد
االّ بداَة القرن العشرَن

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

ت.ع.
و تكنولوجَة

الهواء خلَط من الؽازات

تربَة فنَة
 00د

التبوَب والتركَب فٍ العمل الفنٍ

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
ؼازات
أخري
ؼَر
الهواء -
َشرح
كَؾ َتم
االحتراق

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
انجاز اعمال
فنَة منظمة
العناصر
التشكَلَة
من حَث
الشكل و
اللون علً
اساس مبدأ
التبوَب و
التركَب

أن َقرأ المقطع
بتمعن – َقوم
بتؤدَة النشَد

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق أطالبهم باستظهار مفاهَم الخبلصة السابقة
بناء التعلم النشاط األولَ -قرأ المعلم الفقرة ص 00ثم َطالبهم بالقراءة
بماذا تطالعنا وسابل اإلعبلم؟ ما هٍ أسباب هذه الحوادث ؟
ماذا َسبب انعدام وجود مكان لدخول الهواء ؟  -بماذا َشعر المصاب باالختناق ؟
ماذا تمثل الصور ص  00؟ َطالبهم بالتعبَر عن كل صورة
َبرز المعلم الجدول ص 00وَطالبهم بمؤل الجدول * هل سمعتم أو قرأتم عن حوادث كان
سببها ؼاز أول أوكسَد الكربون  ,نقص الهواء ؟* هل سمعتم أو قرأتم عن حوادث بسبب
ؼاز المَثان ؟ اذكر ؼازات خطَرة علً حَاة اإلنسان.
األثر الكتابٍ - :الهواء خلَط من عدة ؼازات أهم مكونات الهواء  :ؼاز ثانٍ اآلزوت 0/0
حجم الهواءـ ؼاز ثانٍ األوكسجَن  0/0من حجم الهواء
توجد ؼازات أخري ؼَر الهواء تستعمل كثَرا فٍ الحَاة الَومَة مثل  :ؼاز البوتان ,
الؽاز الطبَعٍ بعض الؽازات خطَرة واستعمالها َتطلب قواعد محددة لؤلمن .
.استثمار المكتسبات :ما هٍ مكونات الهواء ؟ * هل توجد ؼازات أخري ؼَر الهواء؟
وضعَـــــة االنطبلق :ما هٍ انواع اآلالت الموسَقَة ؟
بناء التعلم

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

.استثمار المكتسبات:

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  18 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

األصدقاء الثبلثة ()00

صرؾ أو إمبلء

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح
َتمكن
المتعلم من
الفعل المعتل

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد وزبث١ـب
َِزغــــــال
اٌظـب٘ـوح
اٌّىزَــــجخ

َتمكن
المتعلم من
تقدَر قَس
وفق رتبة
مقدار
ووحدة
المناسبة

 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن
المحافظة علً
نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل
االنتباه و التركَز
لتجنب الفشل

الفعل المعتل

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

قَاس األطوال 0

تربَة بدنَة
 00د

أزمبء اٌؾً إٌّبٍت ٌّٛاعٙخ
اٌّٛلف

مبلحظات:

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رجٍ١غ
ِؼط١بد
ٌجٕبء فطخ
ٌّٛاعٙخ
اٌّٛلف.

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 32:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل  -بماذا َسمً الشخص الذٌ تصاحبه دابما ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة .
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (طباعهم ـ التحدَق ـ نحظً ـ
سَكون الفشل حلَفنا ـ جنً ـ الدرب ) -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب األصدقاء الثبلثة فٍ
المقدمة ؟ ـ ماذا أعطً الرجل العجوز لؤلصدقاء ؟ لماذا ؟ ـ ما العبارات التٍ تدل علً أن
سامرا كان َختلؾ عن صدَقَه ؟ـ هل حقق الصدَقان أحبلمهما ؟ ـ هل كان الرجل العجوز
راضَا عن سامر ؟ ـ ما رأَك فٍ النصَحة التٍ قدمها الرجل العجوز لسامر ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق ـ لماذا توجه سامر إلً منزله ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ استخرج من النص ما َدل علً أن الصدَقان
عامر و ثامر كانا أحسن من سامر ـ كَؾ كانت نهاَة هذه القصة ؟ و ما رأَك فَها ؟
 َستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة : وعد الصدَقان الرجل العجوز بخدمة االرض  -.سار عامر و ثامر متسلقَن الجبل . جنً عامر وثامر نتابج عملهما َ -.سجل المعلم األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلبمن بعض المتعلمَن قراءتها َ -.طلب المعلم من المتعلمَن استخراج االفعال من الجمل
 الحظوا االمثلة االفعال ( وعد – سار – جنً ) هل هٍ أفعال صحَحة لماذا ؟ ما هو الفعلالمعتل ؟وَتدرج المدرس مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
الفعل المعتل هو الفعل الذٌ َوجد فٍ حروفه األصلَة حرؾ علّة مثل  :وعد ــ سار ــ جنً
القاعدة  :الفعل المعتل هو الفعل الذٌ َوجد فٍ حروفه األصلَة حرؾ ع ّلة
مثل  :وعد ــ سار ــ جنً
أتدرب  -:ضع سطرا تحت الفعل المعتل :ؼرس – حرث – نما – قطؾ – باع – وصل –
سقً – بنً – نجح – قسم
.استثمار المكتسبات ـ انجاز تطبَق من التطبَقات الموجودة فٍ الكتاب.
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ كم َبلػ طولك ؟
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :كهاٍخ ٚرؾٍ ً١اٌٙٛؼ١بد اٌضالصخ ِٓ ٛوف اٌّزؼٍّٓ١
استثمار المكتسبات:

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

ـ انجاز التمارَن من  2الً  6ص 13
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ
خبلل عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل
الرَاضٍ الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :خطؾ المندَل)سَر اللعبة :
ـ تنتشر عناصر الفرَقَن فٍ الملعب  ,لكل عنصر مندَل
معلق فٍ حزامه ,بحَث َكون لون منادَل الفرَق واحدا.
ـ عند اإلشارة َحاول كل فرَق خطؾ منادَل خصمه.
ـ الفرَق الفابز الذٌ حصل علً أكبر عدد من المنادَل.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج ـ لعب حر ألعاب المطاردة و المواجهة.
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................

َوم  :األربعاء  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  11 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

جمعَة أمَن

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

الثعلب المتنكر

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

قَاس األطوال 0

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن
المتعلم من
تقدَر قَس
وفق رتبة
مقدار
ووحدة
المناسبة

تربَة علمَة  00د

مكونات الهواء( نشاط إدماج)

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِمبهثخ
أ١ٌٚخ
ٌٍغبىاد ِٓ
فالي روو١ت
اٌٛٙاء ٚ
كٚهٖ فٟ
االؽزواق

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
 َجَب التلمَذعن األسبلة
 َحلل المتعلمالصور أو
الرسومات
 َنفذ المتعلم ماطلب منه
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة االنطبلق التمهَـــد -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -.ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم
استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن َوجد
مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد * :ـ س ّم بعض الحَوانات المفترسة ؟
ـ عبلم تتؽذي الحَوانات المفترسة ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
ـ
األبَات ؟ ـ تحدث عن الحَل التٍ َقوم بها الثعلب من أجل الحصول علً طعام ؟
ما دور الكبلب فٍ النص ؟ ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب
األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ كم َبلػ طولك ؟
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :كهاٍخ ٚرؾٍ ً١اٌٙٛؼ١بد اٌضالصخ ِٓ ٛوف اٌّزؼٍّٓ١
استثمار المكتسبات:

ـ انجاز التمارَن من  2الً  6ص 13
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ أَن َوجد الهواء؟ و فَم َساعد ؟
بناء التعلم * حضر أربعة كإوس متماثلة  ,ضؾ كمَة متساوَة من الماء إلً كل منهما ,
أسكب الزَت فٍ الكؤس األول و الرمل فٍ الثانٍ و الحبر األحمر فٍ الثالث و السكر فٍ
الكؤس الرابع ثم حرك محتوي كل كؤس جَدا
ـ أعد رسم كل كؤس بورق شفاؾ لون األجزاء التٍ تبدو لك مختلفة األلوان  ,بعد عملَة
التلوَن ماذا تستنتج؟
ـ ضع عبلمة صحَح أمام العبارة الصحَحة و عبلمة خطؤ أمام العبارة الخاطبة
ـ الزَت َنحل فٍ الماء
ـ السكر َنحل فٍ الماء الفاتر أكثر مما َنحل فٍ الماء البارد
ـ الملح ال َنحل فٍ الماء .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ بحل التمرَنات .من  0الً 0

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب
.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

االخبار عن حدث 2

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

قراءة
وكتابة
األعداد

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
قراءة
وكتابة
األعداد

أن َقرأ وَكتب
األعداد

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق  -ما سبب نجاح كل من ثامر وعامر فٍ مشروعهما
ـ س ّم بعض أقاربك  .ـ ماذا تفعل لو سافر أحدهم و طالت ؼَبته ؟
؟ثٕبء اٌزؼٍّبد ::رمل ُ٠اٌّٛٙٛع ـ الَوم َا أوالد تصفون حدثا معَنا ( تستخرج
العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
 لكتابة موضوع حول حدث ما استعَن ب العناصر :ما الحدث المحزن المخبر عنهفٍ النص ؟من المخبر عن هذا الحدث ؟من الجمهور المستهدؾ بهذا اإلخبار ؟ما هٍ
وقابع الحدث ؟ أَن وقع الحدث ؟ما األثر الذٌ تركه فٍ نفس الكاتب ؟
التطبَق :وضعَة التوظَؾ َ:ؤمرنا دَننا الحنَؾ بالتعاون والتآزر مع اآلخرَن .
اكتب نصا من  8إلً  01أسطر تتحدث فَه عن مساعدة قدمتها لشخص ما ,و تبَن
موقؾ من ساعدته  ,وتصؾ شعورك و أنت تقوم بهذا العمل موظفا فعبل معتبل .
اٌؼٕبٕو  :أقوم بشرح طرَقة وصؾ حدث :المقدمة  0--ـ العرض الخاتمة :
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظاتَ :وم الخمَس  24سبتمبر  2015الموافق ل  10ذٌ الحجة  1436هـ عَد األضحً المبارك
................................................................................................................................................................................................................... ....
.......................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................ ............................................................................................................................. ..........

َوم  :الخمَس  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  01 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تصحَح التعبَر  00د

االخبار عن حدث 0

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات
(أنشطة التطبَق والتقوَم)  00د

حل مشكبلت متعلقة
بالجمع و الطرح
( الجمع )

َتمكن
المتعلم من
استثمار
الرصَد
المعجمٍ
والتراكَب و
استخدامها
فٍ المكان
المناسب
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

معالجة لؽة
عربَة 00د

الجملة الفعلَة

َتمكن
المتعلم من
تطوَر
إستراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة
لحلها
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رّ١١ي
اٌغٍّخ
اٌفؼٍ١خ
ٚاػواثٙب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
؟بناء التعلمات ::تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع
متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
,
األلواح

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
 تحضَر الوسابل تحضَر النصوص الخاصة تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ العد تنازلَا و تصاعدَا اَجاد سابق عدد طبَعٍ و الحقه
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص ) 9
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم َؤمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :ـ أطلب من التبلمَذ بحل باقٍ التمرَنات
(ص ) 9

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  12:40إلً14:10

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

جؽرافَا

موقع الجزابر بالنسبة للمؽرب
العربٍ

َتمكن
المتعلم
من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا
و عالمَا
) و شرح
تنوع
االنتماء .

تربَة إسبلمَة  00د

لقمان َوصٍ ابنه ص ( ) 0

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٌؼًّ
ثٕٖبئؼ
ٌمّبْ ٚ
رالٚح ا٠٢بد
ِٓ  13اٌٝ
ِٓ 19
ٍٛهح ٌمّبْ
رالٚح
ٕؾ١ؾخ

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
ـ قافلة تتحرك فٍ
الصحراء
ـ أطفال َلعبون
فٍ ؼابة
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها
 َقرأ المتعلمالنص جَدا
 أن َجَب التلمَذعن السإال
انطبلقا من النص
 َشارك المتعلمفٍ إَجاد معانٍ
للمفردات
 َجَب المتعلمشفوَا علً
األسبلة
مستؽبل محتوي
النص ص 0
 َقرأ المتعلمونالجمل فرادي
 َقرأ المتعلمالمحتوي
المستخرج و
َحفظه
 َستعَن المتعلمبمكتسباته لئلجابة
عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق من خبلل الخرَطة شكل ( )0استنتج عدد ا خطوط الطول ودوابر
العرض التٍ تمر بالجزابر ؟
بناء التعلم تقدَم الموضوع النشاط الثانٍ أالحظ واكتشؾ
الحظ الخرَطة شكل (( )0أ ـ ب) :ــ أَن تقع الجزابر بالنسبة لبلدان النؽرب العربٍ ؟
ــ للجزابر حدود مشتركة مع أٌ بلد من هذه البلدان ؟ــ ماهٍ أكبر بلدان المؽرب العربٍ
مساحة ؟ ( مكعبات بَانَة تمثل مساحات بلدان المؽرب العرب )
الحظ الخرَطة شكل (:) 0ــ ما هو البحر الذٌ تطل علَه الجزابر ؟ــ من اَن َبدأ الساحل
الجزابرٌ وأَن َنتهٍ ؟ــ ما هٍ أكبر بلدان حوض البحر األبَض المتوسط مساحة
.األثر الكتابٍ :ــ الجزابر إحدي بلدان المؽرب العربٍ لها حدود مشتركة مع جمَع دوله
 ,وهٍ أَضا إحدي بلدان حوض البحر األبَض المتوسط .
تحتل الجزابر المرتبة األولً من حَث المساحة بالنسبة لبلدان المؽرب العربٍ و بلدان
حوض البحر األبَض المتوسط .
.استثمار المكتسبات :ما هٍ مكونات الهواء ؟ * هل توجد ؼازات أخري ؼَر الهواء؟
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ َطلب المعلم من المتعلمَن فتح الكتب ص ( ) 6
لتتم قراءة النص  -لماذا أوصً لقمان ابنه بالصبلة؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :عزم األمور  ,تصعر
خدك  ,أقصد فٍ مشَك  ,أؼضض من بصرك أطرح األسبلة التالَة *ما هو جزاء
المتكبر علً الناس ؟* لماذا ؟* بما شبه لقمان الصوت المرتفع ؟* لماذا ؟
أقرأ الجمل ص (  ) 7ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
كان لقمان دابم التفكَر فقد أتاه هللا عقبل ثاقبا مفكرا فٍ األمور وعواقبها اإلنسان
المتكبر ال
َحبه هللا تعالً و ال الناس من مظاهر المعروؾ التعاون بَن أفراد المجتمع  .ومن
مظاهر المنكر العداوة و الخصومة بَن الناس  .من آداب المسلم خفض الصوت وعدم
رفعه من ؼَر حاجة *بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :من وصاَا لقمان الحكَم
 :المحافظة علً الصبلة و األمر بالمعروؾ و النهٍ عن المنكر و الصبر علً المكاره
وعدم التكبر علً الناس و التوسط فٍ األمور كلها
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 0فٍ الكراسات
* صل كل عبارة بما َناسبها
ـ مزعج وقبَح
ـ اتصؾ لقمان
ـ الصوت العالٍ ـ بالحكمة
ـ االعتدال فٍ السَر ـ من صفات المإمن
ْ
ْ
ْ
َ
صِ
ض مِن
ض
اؼ
و
ك
َ
ش
م
ٍِ
ف
ق
ا
و
*
:
البنه
لقمان
* أكتب فٍ بطاقة النصابح التٍ وجهها
دْ
ُ ْ
َ ِ َ
َ
ص َوا ِ
َِر* * اذكر فٍ جمل قصَرة فوابد النصَحتَن
ت َل َ
ص ْوتِ َك إِنَّ أَن َك َر ْاألَ ْ
َ
ص ْوتُ ا ْل َحم ِ

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

كتاب
التلمَذ –
اللوحة
–
األدوات
.......الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

األسبوع الرابع
َوم  :األحد  00سبتمبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

النمل و الصرصور
()00

تعبَر شفوٌ وتواصل
دراسة الصَػ

اإلخبار عن حدث 0

رَاضَات 00د

اٌٍّٚؼبد

تربَة إسبلمَة 00د

الحج إلً بَت هللا الحرام ص (
) 01

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح
اٌزؼوف ػٍٝ
اٌّغّٛػبد
اإلْٔبئ١خ :
اٌؼٕبٚ ٓ٠ٚ
اٌفمواد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة أن َعبر
كل واحد علً
رأَه الخاص
أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً مضلع
اعتمادا علً
وصؾ له

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌزؼوف ػٍٝ
اٌؾظ ٚ
رؼلاك أهوبٔٗ
 ٚثؼ٘
أؽىبِٗ ٚ
آصبه٘ب فٟ
اٌفوك ٚ
اٌّغزّغ

 َقرأ المتعلمالنص جَدا
 أن َجَب التلمَذعن السإال انطبلقا
من النص
 َشارك المتعلمفٍ إَجاد معانٍ
للمفردات
َ -جَب المتعلم

َتمكن
المتعلم من
التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل
منطقٍ
وسلَم

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 36:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل  -من َحكٍ لنا قصة النملة و الصرصور ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ــ ما الفصول التٍ ذكرت فٍ النص ؟ ــ من هم أبطال القصة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (أوكارها ـ مرتعشا ـ
عقد اجتماعا ـ وفدا ـ لَبث ـ ذلَبل )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ ماذا وصؾ الكاتب فٍ بداَة القصة ؟
ـ فٍ الفقرة األولً  ,ما هٍ العبارة الدالة علً أن الصرصور احتفظ بكرامته ؟ ـ لماذا سارع
الصرصور إلً بدء العمل ؟ــ كَؾ كان انتاج النمل عندما توقؾ الصرصور عن الؽناء ؟
ـ هل قبل الصرصور أوامر ملكة النمل ؟ استخرج العبارات التٍ تدل علً ذلك
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أقوم بتشوَش األجزاء الثبلثة للفقرة المحددة
ثم أكتب الفقرة و َحذؾ بعض الكلمات أو العبارات و أطلب منهم إَجادها استخرج من
الفقرة اسما و فعبل و حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ
نستخرجها من الفقرة 0و 0؟ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة
التٍ نستخرجها من الفقرة األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح
المعلم المجال إلبداء الرأٌ قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة
النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
التمهَـــد  :ما رأَك فٍ الصرصور؟ هل القرار الذٌ اتخذه الصرصور فٍ آخر النص صابب؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ فٍ أٌ فصل احتاج الصرصور الً الطعام ؟
ـ هل اعطاه النمل الطعام ؟ـ ما هو االتفاق الذٌ عقده النمل مع الصرصور ؟ ـ لو كنت مكان
الصرصور هل تقبل بهذا ؟ لماذا ؟ـ لماذا خالؾ الصرصور أوامر النمل ؟ ـ ما راَك فٍ
تصرؾ الصرصور ؟ -كان الصرصور َنتقل بَن أوكار الحَوانات بحثا عن الطعام.
تخَل الحوار الذٌ جري بَنه و بَن تلك الحَوانات .ابحث مع زمبلبك عن شخصَات النص ,
و حدّ دوا صفات كل شخصَة  .ـ اِعط نهاَة أخري لهذه القصة •.لخص النص ث ّم قدّ مه إلً
زمَلك لَبدٌ رأَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ـ الحظ األشكال من  1إلً أربعة ص: 14ـ ماذا تمثل هذه األشكال ؟
بناء التعلم  :الحظ األشكال السابقة و أجب عن األسبلة اآلتَة :
* ما هو عدد أضبلع كل مضلع ؟ * هل َوجد مضلع كل أضبلعه متقاَسة ؟ اذكره إن وجد
* هل َوجد مضلع له ضلعان متقاببلن ؼَر متقاَسَن و ضلعان ؼَر متوازََن ؟....
اذكره إن وجد  * .اذكر المضلعات التٍ لها زواَا قابمة * هل َمكنك تسمَة المضلعات التٍ
قمت بوصفها ؟
لدٌ أَة زاوَة
َطبق  )0:أنا مضلع كل أضبلعٍ متقاَسة و طول ضلعٍ  cm 0و لَست ّ
قابمة عندٌ خمسة رإوس هل عرفتنٍ ؟ إذن ارسمنٍ .
* استعمل المسطرة و المدور لرسمٍ .
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
تصحَح التمرَنَن  3و  4فٍ القسم جماعَا .انجازا فردَا مع التوجَه .ـ َكلؾ التبلمَذ
الحصة .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ ـ
بإنجاز التمرَن رقم  05فردَا خارج
ّ
التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أسؤل التبلمَذ  :ما هٍ أركان االسبلم ؟ .
أطلب من المتعلمَن فتح الكتب (  )10لتتم قراءة النص الحج إلً بَت هللا الحرام
ثم َسؤل  :ما اآلَة الدالة علً فرَضة الحج ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :المستطَع  ,المناسك ,
أشواط  ,اإلحرام  ,الصفا و المروة  -استخرج من النص مناسك الحج * أقرأ الجمل ص (
 ) 10ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
الحج هو الركن الخامس من أركان اإلسبلم  .فرض هللا الحج علً كل مسلم مستطَع مرة
واحدة فٍ العمر  ,للحج أركان أربعة  :اإلحرام و الوقوؾ بعرفة و السعٍ بَن الصفا و
المروة وطواؾ اإلفاضة  .أنواع الطواؾ فٍ الحج ثبلثة هٍ طواؾ القدوم وطواؾ اإلفاضة
وطواؾ الوداع

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال

شفوَا علً األسبلة
مستؽبل محتوي –
 َستعَن المتعلمبمكتسباته لئلجابة
عن األسبلة

استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 1فٍ الكراسات
* اذكر فقرة تتناول فَها بعض فوابد الحج
* اذكر أعماال أخري َقوم بها الحاج زَادة عن المذكورة فٍ النص .

خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
المحتوي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

رَاضَات 00د

اٌٍّٚؼبد

تربَة مدنَة 00د

ال ّنظام فٍ حَاة المواطن ص ( ) 00

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً مضلع
اعتمادا
علً وصؾ
له

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِؼوفخ
أّ٘١خ
إٌظبَ فٟ
ؽ١بح
اٌّٛاٛـٓ ٚ
االٌزياَ ثٗ

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :ـ الحظ األشكال من  1إلً أربعة ص: 14ـ ماذا تمثل هذه األشكال ؟
بناء التعلم  :الحظ األشكال السابقة و أجب عن األسبلة اآلتَة :
* ما هو عدد أضبلع كل مضلع ؟ * هل َوجد مضلع كل أضبلعه متقاَسة ؟ اذكره إن
وجد
* هل َوجد مضلع له ضلعان متقاببلن ؼَر متقاَسَن و ضلعان ؼَر متوازََن ؟....
اذكره إن وجد  * .اذكر المضلعات التٍ لها زواَا قابمة * هل َمكنك تسمَة المضلعات
التٍ قمت بوصفها ؟
لدٌ أَة زاوَة
َطبق  )0:أنا مضلع كل أضبلعٍ متقاَسة و طول ضلعٍ  cm 0و لَست ّ
قابمة عندٌ خمسة رإوس هل عرفتنٍ ؟ إذن ارسمنٍ .
* استعمل المسطرة و المدور لرسمٍ .
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
تصحَح التمرَنَن  3و  4فٍ القسم جماعَا .انجازا فردَا مع التوجَه .ـ َكلؾ التبلمَذ
الحصة .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل
بإنجاز التمرَن رقم  05فردَا خارج
ّ
الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
وضعَة االنطبلق مرحلة جماعَة ـ ما هو موقع الجزابر بالنسبة لـ  :دول المؽرب العربٍ
بناء التعلم  :الوضعَة األولً -:أطالبهم باإلجابة عن األسبلة  :من َخضع للنظام الداخلٍ
للمدرسة ؟و بماذا َلزمهم ؟ ومن أٌ شٍء َمنعهم ؟ متً َعاقب التلمَذ بمنحه العبلمة
صفر ؟ متً َمارس التبلمَذ احترام الدور ؟ لمن َتم التنازل عن الدور ؟ متً تقال
عبارات اللَاقة ؟ ما هو فوابد القوانَن ؟ علً من تفرض العقوبات ؟ ما ذا َنظم قانون
المرور؟ ماذا َراقب عناصر األمن ؟ علً ماذا تسهر المحاكم ؟ ما هو دور قانون
األسرة ؟ ـ ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة  00؟ *ذكر هدفَن مشتركَن وردا فٍ
الفقرتَن
* تسمَة أعضاء المإسسة التربوَة
* ذكر التدابَر التٍ تقلل من الحوادث المدرسَة
* كَفَة ترسَخ حب الوطن و االعتزاز باالنتماء إلَه
الخبلصة  :أن أتوصل من خبلل الحوار و األسبلة إلً َ :لتزم التبلمَذ فٍ حَاتهم
المدرسَة بالقانون الداخلٍ للمدرسة  ,وَخضعون مع بقَة الجماعة التربوَة إلً نظام
الجماعة التربوَة  ,لضمان النظام و االنضباط و تجنبا لوقوع الحوادث المدرسَة
.استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ
علً الكراسات*

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  08سبتمبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

النمل و الصرصور
()00

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

أنواع الفعل ( مراجعة )

رَاضَات 00د

اٌٍّٚؼبد

تارَخ  00د

ِواِ ٟفؤَب ِٓ اؽزالي اٌغيائو

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح
َتمكن
المتعلم من
معرفة
أنواع الفعل
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس
أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم
و َشارك فٍ
استنباط القاعدة ان
َقرأ التلمَذ
القاعدةـ أن َقوم
المتعـلم بتصحَـح
التمرَنـات كتابَـا
مستؽـبل الظـاهـرة
النحوَـــة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً مضلع
اعتمادا علً
وصؾ له

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزمواء
إٌَلاد ٚ
اٍزضّبه
ِٚبِٕٙ١ب
ف ٟفُٙ
االٔؼىبٍبد
اٌٍَج١خ ٌٗ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 36:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل  -من َحكٍ لنا قصة النملة و الصرصور ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ــ ما الفصول التٍ ذكرت فٍ النص ؟ ــ من هم أبطال القصة ؟
 أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهمقدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ
عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (أوكارها ـ مرتعشا ـ عقد اجتماعا ـ وفدا ـ لَبث ـ
ذلَبل )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  :ـ ماذا وصؾ الكاتب فٍ بداَة القصة ؟
ـ لماذا سارع الصرصور إلً بدء العمل ؟ــ كَؾ كان انتاج النمل عندما توقؾ الصرصور عن
الؽناء ؟ ـ هل قبل الصرصور أوامر ملكة النمل ؟ استخرج العبارات التٍ تدل علً ذلك
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :كَؾ كان انتاج النمل عندما توقؾ الصرصور عن الؽناء ؟
بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ ماذا كان َفعل النمل فٍ ذلك الوقت ؟
 ما الحكمة التٍ قالها الصرصور فٍ الفقرة الثالثة ؟َ -ستدرج المعلم المتعلمَن الستنباطالجمل التالَة من نص القراءة  :النمل و الصرصور -أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً
السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها .أخبر ملكتك أنٍ أعرؾ كَؾ أجمع مإونة
الشتاء وأننٍ ال أرَد منها حبة واحدة و صعد إلً الشجرة لَكمل أؼنَته الخاصة
 أطلب من المتعلمَن استخراج االفعال من الفقرة المدونة علً السبورة . كما أطلب منهم تحدَد نوع كل فعل من االفعال االتَة :أخبر – أرَد  -صعد ثم أطلب منهم تعرَؾ الفعل الماضٍ و المضارع و االمر . مطالبة التبلمَذ باستخراج الفعل وتحدَد نوعه من الجمل التٍ َملَها علً مسامعهم .* الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة - :الفعل هو كل لفظٍ َدل ُّ علً حد ٍ
زمن خاص وَنقسم الً ثبلث :
ث فٍ
ٍ
ماض و مضارع و أمر-
استثمار المكتسبات :هات جمل موظفا فَها الفعل و حدد نوعه .
وضعَة االنطبلق :ـ الحظ األشكال من  1إلً أربعة ص: 14ـ ماذا تمثل هذه األشكال ؟
بناء التعلم  :الحظ األشكال السابقة و أجب عن األسبلة اآلتَة :
* ما هو عدد أضبلع كل مضلع ؟ * هل َوجد مضلع كل أضبلعه متقاَسة ؟ اذكره إن وجد
* هل َوجد مضلع له ضلعان متقاببلن ؼَر متقاَسَن و ضلعان ؼَر متوازََن ؟....
اذكره إن وجد  * .اذكر المضلعات التٍ لها زواَا قابمة * هل َمكنك تسمَة المضلعات التٍ
لدٌ
قمت بوصفها ؟َطبق  )0:أنا مضلع كل أضبلعٍ متقاَسة و طول ضلعٍ  cm 0و لَست ّ
أَة زاوَة قابمة عندٌ خمسة رإوس هل عرفتنٍ ؟ إذن ارسمنٍ .
* استعمل المسطرة و المدور لرسمٍ .
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
تصحَح التمرَنَن  3و  4فٍ القسم جماعَا .انجازا فردَا مع التوجَه .ـ َكلؾ التبلمَذ
الحصة .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل الفردٌ ـ
بإنجاز التمرَن رقم  05فردَا خارج
ّ
التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ــ ما هٍ الذرَعة التٍ اتخذتها فرنسا الحتبلل الجزابر ؟
بناء التعلم اثرٌ معلوماتٍ  1:ـ ما نصت علَه معاهدة االستسبلم  :ـ َتم تسلَم الجزابر
العاصمة الً الجَش الفرنسٍ .ــ َتعهد الجنرال الفرنسٍ بضمان حرَة السكان واحترام
دَاناتهم وممتلكاتهم وتجارتهم ونسابهم .
 2ـ سَر عملَة الؽزو  1827/04/29 :حادثة المروحة
 1830/01/30مجلس وزراء فرنسا َقرر القَام بحملة .
 1830/02/07الملك (شارل َ )10عَن قابد الحملة و قابد األسطول
 1830/05/05تنطلق الحملة من مَناء تولون
 1830/06/14نزول القوات الفرنسَة بسَدٌ فرج
 1830/06/29معركة سطوالٍ
 1830/07/05توقَع معاهدة االستسبلم بَن الداٌ وقابد الحملة الفرنسَة .؟
قرر مجلس الوزارء
استثمار المكتسبات 0 :ـ امؤل الفاراؼات بالعبارات المناسبة أ ــ ّ
الفرنسٍ احتبلل الجزابر َوم .....ب ـ اتخذت فرنسا ذرَعة الحتبلل الجزابر هٍ .............
جـ ـ جرت معركة اسطوالٍ َوم ................د ـ بعد سقوط العاصمة قامت فرنسا باحتبلل
......ثم واصلت احتبللها لــ 0........ـ ضع مكان النقاط فٍ الخرَطة االسم المناسب  ,أو
التارَخ المناسب  0.ــ علل ما َلٍ أ ـ تؤخر الؽزو الفرنسٍ للجزابر رؼم الرؼبة فٍ احتبللها
ب ـ افتعال فرنسا لحادثة المروحة.ج ـ رفض الداٌ حسَن االعتذار لفرنسا بعد حادثة
المروحة د ـ تفوق الجَش الفرنسٍ علً القوات الجزابرَة فٍ معركة اسطوالٍ .االّ بداَة
القرن العشرَن
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
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و تكنولوجَة

توزع النباتات حسب المناخ

َتمكن
المتعلم
من َحدد
بعض
اآللَات (
و البنَات
المشاركة
) التٍ
تسمح
للنباتات
بالعَش
فٍ وسط
فقَر من
الماء

تربَة فنَة
 00د

قالب التوشَة  +المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب
التوشَة .
أداء البَت
الثانٍ من
المقطع
الخامس من
النشَد
الوطنٍ .

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

أن َقرأ المقطع
بتمعن – َقوم
بتؤدَة النشَد

الوسابل

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق *ما هٍ المناطق المناخَة للجزابر ؟
*ما هٍ النباتات التٍ تمَزها ؟* ما الفابدة من استعمال األسمدة ؟
بناء التعلم :النشاط األول -الحظوا الصور وعبروا عنها ماذا تمثل الوثَقة رقم 0ص
00؟بعد قراءة الفقرة َسؤل المعلم قاببل :ـ ما هٍ أنواع المناخ فٍ الجزابر ؟ـ َطالبهم
بتحدَد المناطق المناخَة الربَسَة فٍ الجزابر علً الخرَطة .ـ المطالبة بتقدَر مساحة
كل منها ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
النشاط الثانٍ َقرأ المعلم الفقرة ص َ00طالبهم بالقراءات الفردَة متً تتحمل النباتات
الحر و الجفاؾ ؟اذكر نباتات تتحمل هذه الظروؾ * َدعوهم للتعبَر عن الوثابق ـ لماذا
َنمو نبات الشَح بهذه الطرَقة ؟ـ إلً ماذا َشَر المظهر اللحمٍ لنبات الصبار ؟
ـ لماذا تظهر أوراق النبات ـ أـ بشكل أشواك بخبلؾ أوراق النبات ( ب )
* ما ذا تمثل الوثَقة  0ص  08؟
َطالبهم بمؤل الجدول األثر الكتابٍ - :لنبات الصحراء خصابص تسمح له بالتكَؾ مع
الجفاؾ و تتمثل فٍ ثبلثة أسالَب :ـ أسلوب البحث عن الماء إما بجذور عمَقة أو
سطحَة كثَرة التفرع المتصاص الماء علً السطح مثل ( الشَح) ـ أسلوب الحفاظ
علً الماء  :فٍ مختلؾ أجزاء النبتة  :الساق  ,األوراق مثل ( التبن الهندٌ)
ـ أسلوب تقلَل ضَاع الماء  :تقلَص مساحة وحجم األوراق ووجود ؼبلؾ ؼَر نفوذ .
.استثمار المكتسبات :ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
وضعَـــــة االنطبلق  – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و
مطالبته بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن
الصورة المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
.بناء التعلم – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً
السبورة .
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صور
لفرق
موسَقَة

االثر
النفسٍ
للموسَقً

 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .ما نوع
االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و اللَن )
هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :هٍ عبارة عن قطعة موسَقَة الَة اندلسَة تتركب من مقاطع
مستوحاة من مختلؾ أجزاء النوبة األندلسَة َ ,شارك فٍ أدابها جمَع العازفَن بطرَقة
الرصد " و " المجنبة "
خالَة من كل تزوَق ( كل النوبات لها توشَة ما عدا نوبة " ّ
اللتَن َستعران توشَة نوبة " المزموم " بالنسبة لبلولً و توشَة نوبة " ؼرَبة
الحسَن " بالنسبة للثانَة
.استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد البَت االول من المقطع الخامس من
النشَد الوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض
البَت الثانٍ من المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ  .و قراءته و تؤطَره من طرفٍ ثم
تسمَعهم البَت الثانٍ المقطع من الشرَط .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  01سبتمبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

النمل و الصرصور
()00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح

صرؾ أو إمبلء

الهمزة علً الواو وسط الكلمة

َتمكن المتعلم
من كتابة
الهمزة علً
الواو فٍ
وسط الكلمة
كتابة جَدة

الضرب 0

رَاضَات 00د

َتمكن المتعلم
من استعمال
بعض التقنَات
فٍ حفظ جدول
الضرب فٍ 1

تربَة بدنَة
 00د

أزمبء اٌؾً إٌّبٍت ٌّٛاعٙخ
اٌّٛلف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ االٔقواٛ
 ٚاٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٌ ٞزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد وزبث١ـب
َِزغــــــال
اٌظـب٘ـوح
اٌّىزَــــجخ
ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 36:والنظر إلً الصورة
المصاحبة لنص القراءة ثم أسؤل  -من َحكٍ لنا قصة النملة و الصرصور ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ــ ما الفصول التٍ ذكرت فٍ النص ؟ ــ من هم أبطال القصة ؟
 أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهمقدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ
عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (أوكارها ـ مرتعشا ـ عقد اجتماعا ـ وفدا ـ لَبث ـ
ذلَبل )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  :ـ ماذا وصؾ الكاتب فٍ بداَة القصة ؟
ـ لماذا سارع الصرصور إلً بدء العمل ؟ــ كَؾ كان انتاج النمل عندما توقؾ الصرصور عن
الؽناء ؟ ـ هل قبل الصرصور أوامر ملكة النمل ؟ استخرج العبارات التٍ تدل علً ذلك
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق ـ لماذا عقد الصرصور اجتماعا مع ملكة النمل ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ هل دخلت كل الحَوانات الً اوكارها ؟ماذا قال
حارس الملكة للصرصور حَنما ؼنً أؼنَة خاصة به ؟ـ استخرج من النص افعاال معتلة ؟
 أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة  -:منح النملبعض المإونة للصرصور  -.حل ّ الربَع و ظهرت عبلمات التفاإل علً الصرصور -قال
الصرصور للحاكم  :ما هذا السإال ؟ أنا لست عبدا لملكتكم  -.فرد علَه الحارس انت تإذٌ
نفسك بهذا الكبلم  -فؤجابه الصرصور  :ال تتدخل فٍ شإونٍ  -.أسجل األمثلة علً
السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها  -.أطلب من المتعلمَن استخراج
االفعال من الجمل ـ اقرأ الجمل و استخرج منها الكلمات التٍ فَها الهمزة وسط الكلمة َبلحظ
المتعلم االمثلة وَجَب المتعلم عن االسبلة المطروحة وَتدرج المدرس مع المتعلمَن إلً
استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  :اكتب الهمزة علً الواو فٍ وسط الكلمة إذا  -:كانت مضمومة بعد فتح  :المإونة
 مضمومة بعد سكون  :التفاإل  -مفتوحة بعد ضم  :السإال -مضمومة بعد ضم :شإونٍ .استثمار المكتسبات ـ ـ انجاز التطبَقات الموجودة فٍ الكتاب .ص 01
وضعَـــــة االنطبلق :ـ تنافست فاطمة و حورَة و فلاير علً حفظ جدول الضرب فٍ . 9
حَث استعملت كل واحدة طرَقة تسهل علَها الحفظ .
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ  :ـ الؽع ٛو٠مخ وً فزبح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

طشيقت فاطمت
 9 × 2يعىي 9 + 9
 9 × 3يعىي 9 + 9 + 9
 9 × 4يعىي 9 + 9 + 9 + 9
..............

طشيقت صىسيت
أضيف في كم مشّة انشقم  9نهىاتذ
9×1= 9
9 + 9 = 11
9 × 2 = 11
11 + 9 = 22
9 × 3 = 22

* أما فلاير فاستعملت طرَقة أخري لتسهَل حفظ الجدول  * :أضع أوال األرقام من  0إلً 9
* ثم أضع مكان النقط األرقام من  9إلً  0فٍ األخَر تحصلت علً نواتج الضرب فٍ . 9
* ما رأَك فٍ طرَقة فلاير ؟
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
تصحَح التمرَنَن 4و  5فٍ القسم جماعَا.
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ
خبلل عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل
الرَاضٍ الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :الذبب والحمل بالكرة )سَر اللعبة :
ـ َنتشر الفرَق األول حول الدابرة وَمثل الذباب.
ـ َصطؾ الفرَق الثانٍ داخل الدابرة علً شكل قاطرة ومعه الراعٍ.
ـ َحاول فرَق الذباب لمس آخر عنصر من القطَع بعد تبادل
بعد تبادل الكرة بَن عناصره ,بَنما َحاول الراعٍ حماَته الراعٍ
بالتعرض للكرة وردها.
ـ كلما َلمس عنصر َقصً وَستهدؾ الذٌ َلَه ,وهكذا.
ـ مدة المقابلة إما باحتساب الوقت الذٌ استؽرقه الفرَق إلقصاء عناصر
الفرَق الخصم ,أوفٍ مدة معَنة َحسب عدد العناصر التٍ أقصَت.

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

جؽرافَا

موقع الجزابر بالنسبة
للمؽرب العربٍ

مبلحظات:

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و
عالمَا ) و
شرح تنوع
االنتماء .

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف ٠جٕٟ
ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلكاٌؼٕبٕو
اٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح

وهذا بعد تبادل األدوار.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج ـ لعب حر ألعاب المطاردة و المواجهة.
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
وضعَـة االنطبلق ما هٍ بلدان المؽرب العربٍ؟ما هو موقع الجزابر بالنسبة إلً هذه الدول ؟
بناء التعلم  :أثرٌ معلوماتٍ صفحة :00
 مبلحظة الخرَطة  :ـ ماذا تمثل الخرَطة ؟ ما هٍ المسافة بَن الجزابر و مختلؾ عواصم دول البحر األبَض المتوسط ؟ــ كم تقدر المسافة بَن العاصمة الجزابرَة و عاصمة لبنان ؟
ــ ماهٍ أقرب عاصمة الً الجزابر و ماهٍ ابعد عاصمة عن الجزابر ؟
 ماذا تستنتج ؟.األثر الكتابٍ :ان الموقع االستراتَجٍ للجزابر جعلها تطل علً مجموعةكبَرة من دول البحر االبَض المتوسط ( اسبانَا  ,فرنسا  ,إَطالَا  ...الخ )
.استثمار المكتسبات :ما هو موقع الجزابر بالنسبة إلً الدول أوربا ؟

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................

َوم  :األربعاء  01سبتمبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

جمعَة أمَن

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

الثعلب المتنكر

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

الضرب 0

َتمكن
المتعلم من
استعمال
بعض
التقنَات فٍ
حفظ جدول
الضرب فٍ
1

تربَة علمَة  00د

توزع النباتات حسب المناخ

َتمكن
المتعلم
من َحدد
بعض
اآللَات
(و
البنَات
المشارك
ة ) التٍ
تسمح
للنباتات
بالعَش
فٍ وسط
فقَر من
الماء

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة االنطبلق التمهَـــد -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -.ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم
استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن َوجد
مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد * :ـ س ّم بعض الحَوانات المفترسة ؟
ـ عبلم تتؽذي الحَوانات المفترسة ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
ـ
األبَات ؟ ـ تحدث عن الحَل التٍ َقوم بها الثعلب من أجل الحصول علً طعام ؟
ما دور الكبلب فٍ النص ؟ ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب
األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

وضعَـــــة االنطبلق :ـ تنافست المتعلمَن فٍ حفظ جدول الضرب فٍ . 9
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
بناء التعلم َح ّ
تصحَح التمرَنَن 0و  0فٍ القسم جماعَا.
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
تصحَح تمارن خارجَة فٍ القسم جماعَا.

وضعَـــــة االنطبلق *ما هٍ المناطق المناخَة للجزابر ؟
*ما هٍ النباتات التٍ تمَزها ؟* ما الفابدة من استعمال األسمدة ؟
بناء التعلم :النشاط األول -الحظوا الصور وعبروا عنها ماذا تمثل الوثَقة رقم 0ص 00؟بعد
قراءة الفقرة َسؤل المعلم قاببل :ـ ما هٍ أنواع المناخ فٍ الجزابر ؟ـ َطالبهم بتحدَد
المناطق المناخَة الربَسَة فٍ الجزابر علً الخرَطة .ـ المطالبة بتقدَر مساحة كل منها ـ ما
هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
النشاط الثانٍ َقرأ المعلم الفقرة ص َ00طالبهم بالقراءات الفردَة متً تتحمل النباتات الحر
و الجفاؾ ؟اذكر نباتات تتحمل هذه الظروؾ * َدعوهم للتعبَر عن الوثابق ـ لماذا َنمو نبات
الشَح بهذه الطرَقة ؟ـ إلً ماذا َشَر المظهر اللحمٍ لنبات الصبار ؟
ـ لماذا تظهر أوراق النبات ـ أـ بشكل أشواك بخبلؾ أوراق النبات ( ب )
* ما ذا تمثل الوثَقة  0ص  08؟
َطالبهم بمؤل الجدول األثر الكتابٍ - :لنبات الصحراء خصابص تسمح له بالتكَؾ مع الجفاؾ
و تتمثل فٍ ثبلثة أسالَب :ـ أسلوب البحث عن الماء إما بجذور عمَقة أو سطحَة كثَرة
التفرع المتصاص الماء علً السطح مثل ( الشَح) ـ أسلوب الحفاظ علً الماء  :فٍ
مختلؾ أجزاء النبتة  :الساق  ,األوراق مثل ( التبن الهندٌ)
ـ أسلوب تقلَل ضَاع الماء  :تقلَص مساحة وحجم األوراق ووجود ؼبلؾ ؼَر نفوذ .
.استثمار المكتسبات :ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب
.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

االخبار عن حدث 3

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

جدول
الضرب

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ
َتمكن
المتعلم من
فهم وحفظ

جدول
الضرب

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.
أن َقرأ وَكتب
األعداد

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق  -كَؾ احتفظ الصرصور بكرامته ؟ـ س ّم بعض أقاربك .
ـ متً أصبح الصرصور عزَزا و لَس ذلَبل ؟
؟ثٕبء اٌزؼٍّبد ::رمل ُ٠اٌّٛٙٛع  -ما العبرة التٍ استخلصها الصرصور عند االتكال
علً الؽَر ؟كَؾ تصبح حَاة االنسان عندما تعود مرهونة بمصَر ؼَره ؟
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
 لكتابة موضوع حول حدث ما استعَن ب العناصر :التطبَق :وضعَة التوظَؾ  :العمل واجب و شرؾ
 اكتب نصا من  8إلً  01أسطر تعرؾ من خبلله العمل ,وتبَن سبل النجاح فَه,وتظهر فوابده بالنسبة للفرد والمجتمع ,وعواقب الكسل وما َنجر عنه من فقر وذل
ومهانة موظفا الفعل بؤنواعه الثبلثة
اٌؼٕبٕو  :أقوم بشرح طرَقة وصؾ حدث :المقدمة  0--ـ العرض الخاتمة :
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  10أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تصحَح التعبَر  00د

االخبار عن حدث 0

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
استثمار
الرصَد
المعجمٍ
والتراكَب و
استخدامها
فٍ المكان
المناسب
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

رَاضَات 00د

الضرب 0

َتمكن
المتعلم من
استعمال
بعض
التقنَات فٍ
حفظ جدول
الضرب فٍ
1

معالجة لؽة
عربَة00
د

أنواع الفعل

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝأنواع

الفعل

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
؟بناء التعلمات ::تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع
متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
,
األلواح

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
 تحضَر الوسابل تحضَر النصوص الخاصة تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضربَ -حاول
المتعلم فهم
التمرَنات وَفهم
المطلوب َ.ستؽل
المتعلم ما اكتسبه
لتوظَفه فٍ حل
هذه المشكلة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَـــــة االنطبلق :ـ تنافست المتعلمَن فٍ حفظ جدول الضرب فٍ . 9
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
بناء التعلم َح ّ
تصحَح تمارن خارجَة فٍ القسم جماعَا.
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
تصحَح تمارن خارجَة فٍ القسم جماعَا.

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

ٚاػواثٙب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
 ...الخ

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

الحج إلً بَت هللا الحرام ص ( ) 01

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌزؼوف ػٍٝ
اٌؾظ  ٚرؼلاك
أهوبٔٗ ٚ
ثؼ٘ أؽىبِٗ
 ٚآصبه٘ب فٟ
اٌفوك ٚ
اٌّغزّغ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلمالنص جَدا
 أن َجَب التلمَذعن السإال
انطبلقا من النص
 َشارك المتعلمفٍ إَجاد معانٍ
للمفردات
 َجَب المتعلمشفوَا علً
األسبلة
مستؽبل محتوي –
 َستعَن المتعلمبمكتسباته لئلجابة
عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :أسؤل التبلمَذ  :ما هٍ أركان االسبلم ؟ .
أطلب من المتعلمَن فتح الكتب (  )10لتتم قراءة النص الحج إلً بَت هللا الحرام
ثم َسؤل  :ما اآلَة الدالة علً فرَضة الحج ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :المستطَع  ,المناسك ,
أشواط  ,اإلحرام  ,الصفا و المروة  -استخرج من النص مناسك الحج * أقرأ الجمل
ص (  ) 10ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
الحج هو الركن الخامس من أركان اإلسبلم  .فرض هللا الحج علً كل مسلم مستطَع
مرة واحدة فٍ العمر  ,للحج أركان أربعة  :اإلحرام و الوقوؾ بعرفة و السعٍ بَن
الصفا و المروة وطواؾ اإلفاضة  .أنواع الطواؾ فٍ الحج ثبلثة هٍ طواؾ القدوم
وطواؾ اإلفاضة وطواؾ الوداع
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 1فٍ الكراسات
* اذكر فقرة تتناول فَها بعض فوابد الحج
* اذكر أعماال أخري َقوم بها الحاج زَادة عن المذكورة فٍ النص .

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة
–
األدوات
.......الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  04أكتوبر إلى  08أكتوبر
2015
() 05

األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع الخامس سنوٌا

َوم  :األحد  10أكتوبر  0100م الموافق لـــ  01 :ذٌ القعدة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

فوكس و الحماَة المدنَة ()00

تعبَر شفوٌ وتواصل دراسة الصَػ

تلخَص قصة 0

رَاضَات 00د

اٌٚوة 2

تربَة إسبلمَة 00د

اإلَمان بالقضاء و القدر
ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌفمواد ٠لهن
لّ١خ اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد اٌزٟ
رملِٙب
اٌؾّب٠خ
اٌّلٔ١خ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ .

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة أن َعبر
كل واحد علً
رأَه الخاص

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من فهم
إجراءات
الضرب فٍ01
, 011 ,
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍِ ٝفٙـَٛ
اإلّ٠بْ
ثبٌمٚـبء ٚ
اٌمله  ٚآصبهٖ
فٔ ٟفٌ
اٌّئِٓ

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 46:والنظر إلً الصورة المصاحبة
لنص القراءة ثم أسؤل ـ س ّم بعض المإسسات التٍ تقدم مساعدات للمواطنَن .
ـ هل تعرؾ مإسسات أخري ؟ اذكرها .
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -ما الفابدة من تربَة الكبلب ؟ ـ من هو بطل هذه القصة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (ثكنةـ نبؤ ـ ال مجال
للعب ـ َداعب سمع الكلب ـ أذن حادة )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب فوكس فٍ
بداَة الفقرة ؟ ـ متً كان فوكس َحس بالسعادة ؟ ـ لماذا استعمل الكاتب كلمة " المسكَن"
وهو َتكلم عن فوكس ؟ ـ كَؾ عبر فوكس عن إعجابه بالسَارة الكبَرة ؟
ــ فٍ الفقرة السابعة  ,ماهٍ العبارة التٍ تدل علً فرح فوكس ؟ــ فٍ الفقرتَن األخَرتَن ,
ما العبارة التٍ تدل علً أن فوكس لعب دور رجال الحماَة المدنَة
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
وضعَة االنطبلق ـ أَن كان َقضٍ فوكس َومه ؟
َحس و هو َري رجال الحماَة المدنَة ؟
ـ بماذا كان
ّ
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ أَن كان َقضٍ فوكس أَامه ؟ و لماذا ؟ـ أَن كانت توجد
السَارة الكبَرة ؟ـ هل شؽل فوكس الزر ؟ـ متً تؤكد فوكس أنه ال َحلم ؟ـ ما الذٌ قام به
رجال الحماَة المدنَة حَنما وصلوا إلً مكان الحرَق ؟ـ ماذا قال أحد رجال الحماَة بعدما
أخمدت النار ؟ -تصور أنك أحد رجال الحماَة المدنَة  ,كَؾ تتصرؾ مع فوكس ؟ ـ إذن ما
تصرؾ رجال الحماَة المدنَة مع فوكس ؟ـ كَؾ وصؾ الكاتب مساحة الجزابر؟
رأَك فٍ
ّ
 ما الذٌ َدل علً أن فوكس َحب أن َكون من رجال الحماَة المدنَة ؟ تخَل أن فوكس  ,بعدما سمع نداء االستؽاثة الخافت  ,دخل الؽرفة ووجد الطفل قد احترق صفه فٍ تلك اللحظة ث ّم قارن بَن وصفك ووصؾ زمَلك .ـ اِعط نهاَة أخري لهذهالقصة •.لخص النص ث ّم ق ّدمه إلً زمَلك لَبدٌ رأَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب فٍ تسعة .أكمل الناقص63 = . × 9 ,= 8 × 9 :
بناء التعلم  :فٍ نهاَة األسبوع توجهت عابلة فاطمة و عابلة مارَة إلً البحر لقضاء الَوم
 ,و عند وصولهما اكترت العابلتان شمسَتَن حَث ثمن كراء الشمسَة  100دَنارا .
و اشترتا  10مثلجات ثمن الواحدة  25دَنارا  *.ما هو ثمن كراء الشمسَتَن ؟* ما هو ثمن
المثلجات ؟* جد ثمن الكراء  ,إذا علمت أن أمَن استعمل طرَقة الجمع  ,و استعمل شمس
الدَن طرَقة الضرب  *.ناقش مع زمبلبك الطرَقتَن  *.بنفس الكَفَة جد ثمن المثلجات .
تؤكد من اإلجابة باستعمال اآللة الحاسبة  *.ماذا َمكنك القول بالنسبة للنتَجة ؟
* هل َمكنك إَجاد النتَجة مباشرة دون اللجوء إلً اآللة الحاسبة و إلً عملَة الضرب ؟
عند ضرب عدد طبَعٍ فٍ  10أو  100أو 1000
نضَؾ صفر أو صفرَن أو ثبلث أصفار بهذا الترتَب إلً َمَن العدد الطبَعٍ .
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
ـ َنجز التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص 19فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات.
ـ تكلَؾ التبلمَذ بحل التمرَنَن  6 , 5خارج القسم مع مراقبتها الحقا  .أشرح طرَقة العمل
ثم َدعوهم للعمل الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق .أطلب من المتعلمَن فتح الكتب (  )12لتتم قراءة النص اإلَمان
بالقضاء و القدر ثم َسؤل  :كَؾ َتقبل المسلم قضاء هللا وقدره ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :تدبر  ,كتب هللا لنا ,
َعصمه َ ,طلق طاقته اإلَمان بالقضاء و القدر هو الركن السادس من أركان اإلَمان  .بَن
هللا لئلنسان طرَق الخَر و طرَق الشر وهو مجزي بعمله إن خَرا فخَر و إن شرا فشر
قال هللا تعالً  :وهدَناه النجدَن اآلَة  9سورة البلد*ما أثر اإلَمان بالقضاء و القدر علً
سلوك المسلم ؟ * هناك أمور ال َستطَع اإلنسان دفعها  ,ما هٍ ؟ َحقق اإلَمان بالقضاء و
القدر التفاإل فٍ الحَاة و البعد عن التشاإم و الحزن  .اإلَمان بالقضاء و القدر َدفع
اإلنسان إلً السعٍ و العمل لتحقَق األمل مع الكفاح المستمر فٍ الحَاة .
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 00فٍ الكراسات

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌٚوة 2

تربَة مدنَة 00د

ال ّنظام فٍ حَاة المواطن ص ( ) 00

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن المتعلم
من فهم
إجراءات
الضرب فٍ01
, 011 ,
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
أّ٘١خ إٌظبَ
ف ٟؽ١بح
اٌّٛاٛـٓ ٚ
االٌزياَ ثٗ

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب فٍ تسعة .أكمل الناقص63 = . × 9 ,= 8 × 9 :
بناء التعلم :
حل التمرَنَن رقم ( )6/5ص 19
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل
الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
استثمار المكتسبات:
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
ـ َح ّ
.ـ تكلَؾ التبلمَذ بحل التمرَنَن  6 , 5خارج القسم مع مراقبتها الحقا  .أشرح طرَقة العمل
ثم َدعوهم للعمل الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

وضعَة االنطبلق مرحلة جماعَة ـ ما هو موقع الجزابر بالنسبة لـ  :دول المؽرب العربٍ
بناء التعلم  :الوضعَة األولً -:أطالبهم باإلجابة عن األسبلة  :ـ ماذا تمثل الوثَقة المبَنة فٍ
الصفحة  00؟
ـ َؤمرهم بقراءة ما جاء فٍ الوثابق
بعد القراءات َطالبهم بـ :
*ذكر األشَاء التٍ َمنع حملها عند القدوم للمدرسة
* تحدَد األشَاء التٍ َمنع لمسها فٍ القسم
ـ ماذا تمثل الوثَقة المبَنة فٍ الصفحة  00؟
ـ َؤمرهم بقراءة ما جاء فٍ الوثابق
بعد القراءات َطالبهم بـ :
* بتحدَد الكَفَة التٍ َبلػ بها المدَر األولَاء عن ؼَابات أبنابهم
* بماذا َبرر األولَاء هذه الؽَابات ظ
* بماذا َعاقب التلمَذ بسبب الؽَابات ؼَر المبررة ؟
الخبلصة  :أن أتوصل من خبلل الحوار و األسبلة إلً َ :سهر مدَر المدرسة علً تطبَق
القانون الداخلٍ للمدرسة و القرار الوزارٌ المتعلق بنظام الجماعة التربوَة بالتعاون مع
المعلمَن و التبلمَذ للمحافظة علً السبلمة البدنَة وضمان السَر الحسن للدروس و تربَة
التبلمَذ علً حب النظام و االنضباط .
.استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات*

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  10أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

فوكس و الحماَة المدنَة ()00

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

الجملة التعجبَة

رَاضَات 00د

اٌٚوة 2

تارَخ  00د

اٌَ١بٍخ اٌفؤَ١خ ثبٌغيائو ٚ
ِظب٘و٘ب

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس

َتمكن
المتعلم من
معرفة
تعََن
الجملة
التعجبَة و
التحكم فَها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن
المتعلم من
فهم
إجراءات
الضرب
فٍ, 01
, 011
 0111و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزمواء
إٌَلاد ٚ
اٍزضّبه
ِٚبِٕٙ١ب
ف ٟفُٙ
االٔؼىبٍبد
اٌٍَج١خ ٌٗ

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 46:والنظر إلً الصورة المصاحبة
لنص القراءة ثم أسؤل ـ س ّم بعض المإسسات التٍ تقدم مساعدات للمواطنَن .
ـ هل تعرؾ مإسسات أخري ؟ اذكرها .
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -ما الفابدة من تربَة الكبلب ؟ ـ من هو بطل هذه القصة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (ثكنةـ نبؤ ـ ال مجال
للعب ـ َداعب سمع الكلب ـ أذن حادة )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب فوكس فٍ
بداَة الفقرة ؟ ـ متً كان فوكس َحس بالسعادة ؟ ـ لماذا استعمل الكاتب كلمة " المسكَن"
وهو َتكلم عن فوكس ؟ ـ كَؾ عبر فوكس عن إعجابه بالسَارة الكبَرة ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد :ـ ما نوع النص فوكس و الحماَة المدنَة ؟
بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ كَؾ تعامل فوكس مع الطفل المحاصر ؟
 متً تاكد فوكس انه ال َحلم ؟أستدرج المتعلمَن الستنباط الجمل التالَة من نص القراءة :النمل و الصرصور -أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن
قراءتها  - .تؤكد فوكس أنه ال َحلم فقال  " :ما أروع هذا !  ,إنهم َتجهون إلً حرَق  .ما
أسرع هذه السَارة ! ال َمكن أن ألقٍ بنفسٍ علً األرض َ .ا لسرعتها ! .
 مم َتكون أسلوب التعجب؟* الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :القاعدة :الجملة التعجبَة هٍ الجملة التٍ تستعملها حَن تتعجب من شٍء ما  .و تبدأ الجملة
التعجبَة بـما و تنتهٍ بعبلمة التعجب ( ! ) مثل  :ما أروع هذا !
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَنات صفحة  08من كتاب اللؽة .

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب فٍ تسعة
بناء التعلم :
حل التمرَنَن رقم ( )6/5ص 19
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل
الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
استثمار المكتسبات: :
مطالبة المتعلمَن مراجعة جدول الضرب و حفظه خارج القسم

وضعَـــــة االنطبلق  :استنطاق المعارؾ والمكتسبات المحصلة:ــ متً نزلت القوات
الفرنسَة بسَدٌ فرج ؟ ــ متً تم االستَبلء علً الجزابر العاصمة ؟
بناء التعلم اثرٌ معلوماتٍ  :قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات
و َتعرؾ علً مضمونها .عسكرَا :ــ ماذا جاء فٍ النداء الذٌ و وجهه قابد الجَش
الفرنسٍ الً الجزابرََن سنة  1830؟ــ أذكر أهم ما جاء فٍ هذا النداء ؟ ــ ماذا كان
تصرَح وزَر الحرب الفرنسٍ فٍ عهد االحتبلل ؟ــ اذكر ما قاله الضابط الفرنسٍ " سانت
أرنو" سنة  1842ــ أذكر الوصؾ ما تعرضت له قبَلة " سبَعة " ؟ ادارَا :ــ ما هٍ
مظاهر البلدَة الفرنسَة ؟ ــ ما هٍ مَزة البلدَة المختلطة ؟ـ ما هٍ مَزة الصحراء أثناء
االحتبلل ؟اقتصادَا :ــ بماذا قام المستعمر الفرنسٍ ؟ــ ماذا كان تصرَح وزَر الحرب
الفرنسٍ فٍ عهد االحتبلل ؟ــ ماذا فعل المعمرون باألراضٍ الخصبة الجزابرَة ؟ ــ ماذا
كانوا َفعلون بخَرات الجزابر ؟ــ هل كانت هناك صناعة جزابرَة أثناء االحتبلل ؟
ــ ما هٍ مَزة التجارة الجزابرَة فٍ ذلك الوقت ؟
استثمار المكتسبات :ــ هل التزمت فرنسا بتطبَق ما وعدت به الجزابرََن ؟
ــ ما هٍ السَاسة الت طبقتها فرنسا بعد احتبلل الجزابر ؟ وما هٍ مظاهرها ؟القرن
العشرَن

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

تكَؾ النبات مع الوسط
الفقَر من الماء

تربَة فنَة
 00د

قالب التوشَة  +المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ

َتمكن
المتعلم
من َحدد
بعض
اآللَات
التٍ
تسمح
للنباتات
بالعَش
فٍ وسط
فقَر من
الماء
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب
التوشَة .
أداء البَت
الثانٍ من
المقطع
الخامس من
النشَد
الوطنٍ .

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها
أن َقرأ المقطع
بتمعن – َقوم
بتؤدَة النشَد

الوسابل

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
بناء التعلم :النشاط األول -الحظوا الصور وعبروا عنها ص01
عبر عن الصورة األولً
أسؤل قاببل  :ما هٍ المعلومات التٍ تستخرجها من مقارنة خرَطة توزع سقوط األمطار
بخرَطة توزع النبات الطبَعٍ فٍ الجزابر؟
ما ذا تمثل الوثابق ص  01؟
أطالبهم بتحدَد انتماء كل نبات للمنطقة المناسبة
األثر الكتابٍ - :تتوزع النباتات الخضراء فٍ الجزابر حسب المناطق المناخَة و تتمَز
النباتات الخضراء بعَشها فٍ مناطق رطبة و أخري فٍ مناطق جافة لؤلوساط الجافة
ؼطاء نباتٍ ممَز َتمثل النشاط األساسٍ للمزارع فٍ إضافة األسمدة
تحتوٌ األسمدة علً األمبلح المعدنَة الضرورَة لنمو و تطور النباتات الخضراء
.استثمار المكتسبات :ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
وضعَـــــة االنطبلق  – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و
مطالبته بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن
الصورة المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
.بناء التعلم – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً
السبورة .

االت
اَقاعَة

االت
وترَة

االت
نفخَة

نوع
الموسَقً

نوع
السرعة

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

االثر
النفسٍ
للموسَقً

 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .ما نوع االلة
او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و اللَن )
هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :هٍ عبارة عن قطعة موسَقَة الَة اندلسَة تتركب من مقاطع
مستوحاة من مختلؾ أجزاء النوبة األندلسَة َ ,شارك فٍ أدابها جمَع العازفَن بطرَقة
الرصد " و " المجنبة "
خالَة من كل تزوَق ( كل النوبات لها توشَة ما عدا نوبة " ّ
اللتَن َستعران توشَة نوبة " المزموم " بالنسبة لبلولً و توشَة نوبة " ؼرَبة
الحسَن " بالنسبة للثانَة
.استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد البَت االول من المقطع الخامس من
النشَد الوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض
البَت الثانٍ من المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ  .و قراءته و تؤطَره من طرفٍ ثم
تسمَعهم البَت الثانٍ المقطع من الشرَط .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  10أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

فوكس و الحماَة المدنَة ()00

صرؾ أو إمبلء

الهمزة علً النبرة وسط الكلمة .

رَاضَات 00د

* المستقَم ونصؾ المستقَم

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ
ٌّؼوفخ
ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس

َتمكن
المتعلم من
كتابة
الهمزة علً
النبرة فٍ
وسط الكلمة
كتابة جَدة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد وزبث١ـب
َِزغــــــال
اٌظـب٘ـوح
اٌّىزَــــجخ
ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة

َتمكن
المتعلم من
استعمال
األدوات
الهندسَة
المناسبة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب ص 46:والنظر إلً الصورة المصاحبة
لنص القراءة ثم أسؤل ـ س ّم بعض المإسسات التٍ تقدم مساعدات للمواطنَن .
ـ هل تعرؾ مإسسات أخري ؟ اذكرها .
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -ما الفابدة من تربَة الكبلب ؟ ـ من هو بطل هذه القصة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (ثكنةـ نبؤ ـ ال مجال للعب
ـ َداعب سمع الكلب ـ أذن حادة )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب فوكس فٍ بداَة الفقرة ؟ ـ
متً كان فوكس َحس بالسعادة ؟ ـ لماذا استعمل الكاتب كلمة " المسكَن" وهو َتكلم عن
فوكس ؟ ـ كَؾ عبر فوكس عن إعجابه بالسَارة الكبَرة ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح -إنجاز
التمرَنَن  0و  0صفحة من كتاب القراءة .
وضعَـــــة االنطبلق ـ لماذا كان فوكس َقضٍ أَامه حول ثكنة الحماَة المدنَة ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  -ـ بماذا كان َحس و هو َري رجال الحماَة
المدنَة ؟ ـ متً عرؾ رجال الحماَة المدنَة أن فوكس موجود بالسَارة ؟ -أستدرج
المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة َ -:مؤل رجال الحماَة المدنَة
شاحناتهم بالماء من الببر  -.لو سبلت عن فوكس فقلت  :إنه كلب ودَع  -.طرح فوكس علً
نفسه أسبلة  -.تولً الضابط رباسة المجموعة .
 أسجل األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها  -.أطلب منالمتعلمَن استخراج االفعال من الجمل ـ اقرأ الجمل و استخرج منها استخراج الكلمات التٍ
تحتوٌ علً همزة وسط الكلمة  -الحظوا االمثلة لماذا كتبت الهمزة علً النبرة فٍ كلمة "
الببر " ؟ -وهكذا مع بقَة الكلمات .وأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة :
فَكتشفون أن :القاعدة  - :أكتب الهمزة علً النبرة إذا كانت  -:مكسورة بعد سكون أو مـــ ّد
مثل  :أسبلة ـ ســابق -مفتوحة بعد كسر مثل  :رباسة -مكسورة مثل  :سبل .استثمار
المكتسبات ـ َنجز التمرَن  10 :من الصفحة  01فردَا.
وضعَـــــة االنطبلق :ارسم قطعة المستقَم ]]AB
بناء التعلم :

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
استثمار المكتسبات :ـ َح ّ
ص 20

جؽرافَا

موقع الجزابر بالنسبة للوطن
العربٍ و القارة االفرَقَة .

تربَة بدنَة 00د

اٌم١بَ ثبٌزؼل ً٠ؽَت اٌَّزغلاد

مبلحظات:

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و
عالمَا ) و
شرح تنوع
االنتماء .

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف ٠جٕٟ
ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلكاٌؼٕبٕو
اٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

وضعَـة االنطبلق ـ كم تبلػ مساحة الجزابر ؟ وماهٍ ابعادها ؟
ـ ما موقعها بالنسبة لحوض البحر األبَض المتوسط ؟
بناء التعلم أالحظ واكتشفالنشاط األول :ــ تؤمل الخرَطتَن شكل (. )0(, )0ص01
إذا تؤملت الخرَطة شكل ( )0تجد  00دولة  ,وإذا أضفت الَها الدولة الوجودة فٍ الخرَطة
شكل ( )0وهٍ دولة جزر القمر َ ,صبح عدد هذه الدول  00دولة .
 0ــ كَؾ تسمً هذه المجموعة من الدول ؟ 0ـ فٍ أٌ قارة توجد الدول ذات اللون األصفر ؟
 0ـ تؤمل خرَطة الجزابر ضمن هذه البلدان .كَؾ َبدو لك موقعها ؟
النشاط الثانٍ :تؤمل الخرَطة شكل 0ص  000ـ ما اسم هذه القارة  0ـ الحظ عدد دولها
 0ـ حدد موقع الجزابر ضمن هذه الدول 0ـ أذكر الدول التٍ لها حدود مشتركة مع الجزابر
وعددها  0ـ كَؾ َبدو لك امتداد الجزابر فٍ هذه القارة ؟ -ماذا تستنتج ؟.
األثر الكتابٍ :ــ تقع الجزابر شمال افرَقَا  ,لها حدود مشتركة مع عدَد من دولها
تحتل الجزابر موقعا هاما ضمن بلدان الوطن العربٍ و إفرَقَا كما تتوسط بلدان العالم
هذا الموقع جعلها طرَق اتصال بَن قارات العالم برا و بحرا  ,و جوا  ,فهٍ منطقة عبور
إفرَقَة أوروبَة و آسَوَة  ,وملتقً حضارات العالم عبر العصور  .ــ الجزابر احدي بلدان
الوطن العربٍ  ,وهٍ تقع فٍ الجناح الؽربٍ منه  ,أٌ فٍ الجزء اإلفرَقٍ .
.استثمار المكتسبات :ما هو موقع الجزابر بالنسبة للوطن العربٍ و القارة االفرَقَة ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :تجنب الكرة ) سَر اللعبة :
ـ َنتشر فرَق داخل الدابرة والثانٍ علً محَطها.
ـ تسلم الكرة للفرَق الثانٍَ ,حاول لمس عناصر الفرَق األول.
ـ بحَث َتبادل الكرة بَن عناصره.
ـ َتم تبادل األدوار بعد مدة.
ـ الفرَق الفابز الذٌ لمس أكبر عدد من عناصر فرَق الخصم.
ـ َحدد قانون للعبة مثبل :التصوَب للرجلَن والظهر,عدم المشٍ بالكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج ـ لعب حر ألعاب المطاردة و المواجهة.
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................

َوم  :األربعاء  10أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المحتوي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الشرطة و دورها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

النملة

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

* المستقَم ونصؾ
المستقَم

َتمكن
المتعلم من
استعمال
األدوات
الهندسَة
المناسبة

ت.ع.
و تكنولوجَة

تكَؾ النبات مع الوسط
الفقَر من الماء

َتمكن
المتعلم
من َحدد
بعض
اآللَات
التٍ
تسمح
للنباتات
بالعَش
فٍ وسط
فقَر من
الماء

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ من جعل وظَفة الشرطة
وظَفة ثابتة ؟ـ لماذا َستمر عمل رجال الشرطة كامبل ؟ ـ متً َتدخل رجال الشرطة
؟استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن
َوجد مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد * :ـ س ّم بعض الحشرات التٍ تعرفها ؟
ـ من اَن تتحصل النملة علً ؼذابها
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟ ـ ماذا تفعل النملة فٍ فصل الصَؾ استخرج من االبَات ما َدل علً
اجتهاد النملة فٍ العمل ؟ ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

وضعَـــــة االنطبلق :ـ ما هٍ الوسابل المستعملة فٍ رسم مثلث قابم .
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
بناء التعلم َح ّ
تصحَح التمرَنَن 0و  0ص  01فٍ القسم جماعَا.
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت .التمرَنَن 0و .0
استثمار المكتسباتَ :ح ّ

وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
بناء التعلم :النشاط األول -الحظوا الصور وعبروا عنها ص01
عبر عن الصورة األولً
أسؤل قاببل  :ما هٍ المعلومات التٍ تستخرجها من مقارنة خرَطة توزع سقوط األمطار
بخرَطة توزع النبات الطبَعٍ فٍ الجزابر؟
ما ذا تمثل الوثابق ص  01؟
أطالبهم بتحدَد انتماء كل نبات للمنطقة المناسبة
األثر الكتابٍ - :تتوزع النباتات الخضراء فٍ الجزابر حسب المناطق المناخَة و تتمَز
النباتات الخضراء بعَشها فٍ مناطق رطبة و أخري فٍ مناطق جافة لؤلوساط الجافة
ؼطاء نباتٍ ممَز َتمثل النشاط األساسٍ للمزارع فٍ إضافة األسمدة
تحتوٌ األسمدة علً األمبلح المعدنَة الضرورَة لنمو و تطور النباتات الخضراء
.استثمار المكتسبات :ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب
.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 1

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

جدول
الضرب

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ
َتمكن
المتعلم من
فهم وحفظ

جدول
الضرب

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.
أن َقرأ وَكتب
األعداد

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق  -اذكر لنا قصة قراتها و ما زلت تتذكرها .
؟ثٕبء اٌزؼٍّبد ::رمل ُ٠اٌّٛٙٛع  -لخص النص الذٌ قرأته  ,و اعرض تلخَصك
علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
 لكتابة موضوع حول حدث ما استعَن ب العناصر  :ـ تمهَدـ تحدَد زمان ومكان القصة
ـ أهم األحداث ( ملخصة)
ـ الخاتمة أو العبرة
التعلَمة  -: :طالعت قصة أعجبتك أحداثها .
لخص القصة فٍ بضعة أسطر (من  8إلً  01أسطر) مستعمبل أسلوب التعجب
اٌؼٕبٕو  :أقوم بشرح طرَقة وصؾ حدث :المقدمة  0--ـ العرض الخاتمة :
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  18أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ القعدة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تصحَح التعبَر 00د

تلخَص قصة 0

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

رَاضَات 00د

* المستقَم ونصؾ
المستقَم

َتمكن
المتعلم من
استعمال
األدوات
الهندسَة
المناسبة

معالجة لؽة
عربَة00
د

أنواع الفعل

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝأنواع

الفعل

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
؟بناء التعلمات ::تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع
متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
,
األلواح

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
 تحضَر الوسابل تحضَر النصوص الخاصة تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَـــــة االنطبلق :ـ ما هٍ الوسابل المستعملة فٍ رسم مثلث متقاَس األضبلع
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
بناء التعلم َح ّ
تصحَح التمرَنَن 0و  0ص  01فٍ القسم جماعَا.
استثمار المكتسبات :مطالبة التبلمَذ بسم أشكال هندسَة فٍ البَت.

.

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

ٚاػواثٙب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
 ...الخ

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25

تربَة إسبلمَة  00د

اإلَمان بالقضاء و القدر
ص ( ) 00

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌزؼوف ػٍٝ
ِفٙـَٛ
اإلّ٠بْ
ثبٌمٚـبء ٚ
اٌمله  ٚآصبهٖ
فٔ ٟفٌ
اٌّئِٓ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق .أطلب من المتعلمَن فتح الكتب (  )12لتتم قراءة النص اإلَمان
بالقضاء و القدر ثم َسؤل  :كَؾ َتقبل المسلم قضاء هللا وقدره ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :تدبر  ,كتب هللا لنا ,
َعصمه َ ,طلق طاقته اإلَمان بالقضاء و القدر هو الركن السادس من أركان اإلَمان .
بَن هللا لئلنسان طرَق الخَر و طرَق الشر وهو مجزي بعمله إن خَرا فخَر و إن شرا
فشر قال هللا تعالً  :وهدَناه النجدَن اآلَة  9سورة البلد*ما أثر اإلَمان بالقضاء و
القدر علً سلوك المسلم ؟ * هناك أمور ال َستطَع اإلنسان دفعها  ,ما هٍ ؟ َحقق
اإلَمان بالقضاء و القدر التفاإل فٍ الحَاة و البعد عن التشاإم و الحزن  .اإلَمان
بالقضاء و القدر َدفع اإلنسان إلً السعٍ و العمل لتحقَق األمل مع الكفاح المستمر
فٍ الحَاة .
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  ) 00فٍ الكراسات

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة
–
األدوات
.......الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  11أكتوبر إلى  15أكتوبر
2015
() 06

األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع السادس سنوٌا

َوم  :األحد  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :ذٌ الحجة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

حارس اللَل و الؽزال ()01

تعبَر شفوٌ وتواصل 00د

االخبار عن حدث 0

رَاضَات 00د

* ِٚبػفبد األػلاك
2.5.10

تربَة إسبلمَة 00د

من حَاة نوح علَه السبلم
ص ( ) 00

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌفمواد ٠لهن
لّ١خ اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد اٌزٟ
رملِٙب
اٌىْبفخ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ.
َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة
أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

وضعَــة االنطبلق :من َستقبلكم بباب المدرسة كل َوم ؟ــ ما هو دور الحارس فٍ المدرسة
فتح الكتب وتؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (01إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -من هم أبطال القصة ؟  -أَن جرت أحداث هذه القصة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (معسكر  -الخبلء ـ
آثار أقدام ـ شردت ـ معقم)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :
ـ من هو مهاب؟ ـ هل نام الجمَع بعد انتهاء الحفل ؟ولماذا ؟ ـ ماذا رأي مهاب وهو َحرس ؟
ـ كَؾ عرؾ القابد أن الحَوان بع عرج فٍ ساقه ؟ ـ بماذا شعر مهاب عندما علم أن
الحَوان مجروح ؟ ـ ماذا فعل أفراد المجموعة للؽزال ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ هل كان مهاب عضوا فٍ فرَق كرة القدم ؟ فَم كان عضوا إذن ؟
َعرفك هذا النص ؟ ـ هل تعرؾ أسماء ألبطال من أبطال الكشافة ؟
ـ بماذا ّ
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ ع ّم َتحدّث الكتاب فٍ هذا النص ؟
ـ ما الذٌ َدل علً أن الحراسة كانت بالتناوب بَن أعضاء الفرَق ؟
ـ ماذا رأي مهاب فٍ نوبة حراسته ؟ ـ كَؾ تصرؾ مهاب فٍ الصباح ؟
ـ مم تعجب مهاب ؟ ـ بم أجابه القابد ؟ ـ لماذا حزن مهاب ؟
* تخَل أنك كنت من أعضاء الفرَق الكشفٍ و صادفت موقفا كهذا  ,كَؾ تتصرؾ ؟
ـ إذن كَؾ تصؾ الجماعة التٍ قامت بعبلج الؽزال الصؽَر ؟ -احك لزمبلبك قصة تشبه قصة
الؽزال الصؽَر و ع ّبر فَها عن شعورك و إحساسك ..ـ اِعط نهاَة أخري لهذه القصة•.
لخص النص ث ّم ق ّدمه إلً زمَلك لَبدٌ رأَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً
مضاعفات
األعداد
01/0/0و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :ما هو ضعؾ العدد 3؟  -هات عدد وضعفه
بناء التعلم  :طرح المشكل (ص  21كتاب التلمَذ )علً المتعلمَن واعطاء لهم الوقت الكافٍ
للحل والمناقشة واالستنتاج
استثمار المكتسبات :حل التطبَق (ص  21كتاب التلمَذ )

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ االلزلاء
ثجؼ٘ أفالق
إٌجٛٔ ٟػ
ػٍ ٗ١اٌَالَ

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق .أطلب من المتعلمَن استظهار اآلَة  77سورة النساء
أطلب منهم فتح الكتب ص (  )14لتتم قراءة النص من حَاة سَدنا نوح
ثم َسؤل  :لماذا أمر هللا نوحا علَه السبلم أن َبنٍ السفَنة ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :انقشع السحاب  ,استوت
 أطرح األسبلة التالَة * لماذا ؼضب نوح علً قومه فدعا علَهم بالهبلك ؟* كَؾ كانت نهاَة قوم نوح علَه السبلم ؟ أقرأ الجمل ص ( )00ثم أطالبهم بالقراءات
الفردَة -بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
نجً هللا المإمنَن من قوم نوح بسبب طاعتهم هلل و إَمانهم بدعوة نوح علَه السبلم
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  )00فٍ الكراسات
* اذكر نوع العقاب الذٌ جزي به هللا قوم نوح
* لماذا استهزأ قوم نوح به عندما شرع فٍ بناء السفَنة ؟
* حمل نوح علَه السبلم فٍ سفَنته زوجَن من كل أنواع الحَوانات و الطَور و الزواحؾ
 ,اكتب عبارة مختصرة حول ذلك

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

* ِٚبػفبد األػلاك 2.5.10

تربَة مدنَة 00د

الوحدة االدماجَة ص ( ) 00

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً
مضاعفات
األعداد
01/0/0و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :ما هو ضعؾ العدد 5؟  -هات عدد وضعفه
بناء التعلم حل التمرَنَن رقم ( )2/1ص 22
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل
الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
استثمار المكتسبات: :
مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن( 5/4/3ص  21كتاب التلمَذ ) خارج القسم

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
اٌّٛإٛخ
ثبثلاء
االػزياى
ثبالٔزّبء
اٌؾٚبهٚ ,ٞ
اؽزواَ لٛاػل
إٌظبَ

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق  -كَؾ تحصل ثقة الؽَر ؟
بناء التعلم َ :طلب المعلم من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب
تصحَح التمرَنات :أكمل بما َناسب
َنتمٍ وطنٍ حضارَا إلً  :دول حوض  .......ومجموعة دول ......
ودول  .......ودول العالم ...........
* عناصر هوَة وطنٍ كما وردت فٍ الدستور هٍ .................
* أحافظ علً النظام و االنضباط فٍ مدرستٍ بتطبَق  ..............و ............
*أحمل فٍ َدٌ األدوات المدرسَة أثناء ........و......
* َساهم األولَاء فٍ المحافظة علً النظام بالمدرسة من خبلل ...............................
* َكسب المواطنون ثقة بعضهم إذا التزم كل منهم ب ...............................و أداء
.......و  .........وتقدَم  .............فٍ المناسبات السارة و  ......المناسبات المإلمة
*ضع عبلمة صحَح أمام كل ما َدل علً تماسك أفراد المجتمع الجزابرٌ
التعاون ( ) الحوار( ) الدفاع عن الشرؾ ( )
نصرة المظلوم ( ) االحترام ( ) القَام بالواجب نحو الجَران ( ) التزاور ( ) التضامن ( )
المناقشة ( ).
استثمار المكتسبات :ارسم رموز السَادة الوطنَة ( بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات)*

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.......................................................................................... .............................................................................................................................

َوم  :االثنَن  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  08 :ذٌ الحجة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

حارس اللَل و الؽزال ()01

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

الجملة االستفهامَة

رَاضَات 00د

* ِٚبػفبد األػلاك
2.5.10

تارَخ  00د

اٌَ١بٍخ اٌضمبف١خ  ٚاٌل١ٕ٠خ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف
٠لهن لّ١خ
اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد
اٌز ٟرملِٙب
اٌىْبفخ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ.
َتمكن
المتعلم من
تعََن
الجملة
االستفهامَة
و التحكم
فَها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
مضاعفات
األعداد
01/0/0و
استؽبللها
فٍوضعَات
أخري .
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزمواء
إٌَلاد ٚ
اٍزضّبه
ِٚبِٕٙ١ب
ف ٟفُٙ
االٔؼىبٍبد
اٌٍَج١خ ٌٗ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس

وضعَـــــة االنطبلق :ـ هل نام الجمَع بعد انتهاء الحفل ؟ولماذا ؟ فتح الكتب وتؤمل الصورة
المصاحبة للنص ( ص  (01إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -ما الفابدة من تربَة الكبلب ؟ ـ من هو بطل هذه القصة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (معسكر  -الخبلء ـ آثار أقدام ـ
شردت ـ معقم)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :
ـ من هو مهاب؟ ـ هل نام الجمَع بعد انتهاء الحفل ؟ولماذا ؟ ـ ماذا رأي مهاب وهو َحرس ؟
ـ كَؾ عرؾ القابد أن الحَوان بع عرج فٍ ساقه ؟ ـ بماذا شعر مهاب عندما علم أن
الحَوان مجروح ؟ ـ ماذا فعل أفراد المجموعة للؽزال ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق  :ـ فَم كان َشارك مهاب ؟
بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ ماذا َتعلم الكشاؾ من خبلل المعسكرات التٍ
َقَمها فٍ الخبلء ؟ـ هل أعجبت بذكاء قابد الفرَق الكشفٍ ؟ لماذا ؟أستدرج المتعلمَن
الستنباط الجمل التالَة من نص القراءة  :حارس اللَل و الؽزال  -أقرأ األمثلة بعد تسجَلها
علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة
التالَة :القاعدة - :الجملة االستفهامَة  :هٍ الجملة التٍ نطرح بها السإال و تبدأ بؤداة من
أدوات االستفهام  *.نستعمل أداة االستفهام للسإال عن :
شخص مثل  :من قام بالحراسة ؟  -شٍء أو حَوان مثل  :ماذا رأي مهاب ؟
مر هذا الحَوان ؟  -مكان مثل  :أَن وجدت المجموعة الؽزال الصؽَر ؟
زمان مثل  :متً ّ
الحال مثل  :كَؾ وجدت المجموعة الؽزال ؟ -العدد مثل  :كم فردا خرج للبحث عن الؽزال ؟
 تنتهٍ الجملة االستفهامَة بعبلمة االستفهام ( ؟ ) .استثمار المكتسبات :انجاز التمرَنات صفحة  48من كتاب اللؽة .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَة االنطبلق :ما هو ضعؾ العدد 10؟  -هات عدد وضعفه
بناء التعلم حل التمرَنَن رقم ( ) 5/4/3ص 22
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات .أشرح طرَقة العمل ثم َدعوهم للعمل
الفردٌ ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الفردٌ .
استثمار المكتسبات: :
مطالبة المتعلمَن بحفظ جدول ضرب األعداد  6/10/5خارج القسم

وضعَـــــة االنطبلق  :ــ أذكر بعض صادرات الجزابر أثناء االحتبلل  .؟
بناء التعلم قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً
مضمونها .المقطع األول :ــ بماذا قام المستعمر الفرنسٍ ؟
المقطع الثانٍ :ــ ما هٍ نسبة الجزابرََن المتعلمَن قبل االحتبلل ؟
ــ كَؾ صارت هذه النسبة سنة  1954؟
المقطع الثالث :ــ ماذا فعل االحتبلل الفرنسٍ بالمساجد ؟
ــ كَؾ حاول تشوَه التارَخ الجزابرٌ ؟
المقطع الرابع  :ــ كَؾ سعً االحتبلل إلً نشر المسَحَة فٍ الجزابر ؟
المقطع الخامس :ــ اذكر تصرَح " دٌ بورمون " عندما احتلت مدَنة الجزابر أمام
القساوسة ؟ بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
كانت نسبة المتعلمَن فٍ الجزابر قبل االحتبلل  % 10من مجموع السكان وقد تقهقر ت هذه
النسبة إلً  % 1سنة 0100
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت :عمل المستعمر الفرنسٍ علً القضاء علً
مقومات الشخصَة الجزابرَة من لؽة ودَن وؼَرها .
االستنتاج واالستخبلص :حاول المستعمر الفرنسٍ تشوَه الدَن االسبلمٍ بواسطة
ــ نشر الجهل واألمَة بَن الناس بعرقلة المدارس والزواَا  ,واضطهاد رجال الدَن .
ــ نشر الخرافات وهدم المساجد وتحوَلها ألؼراض أخري  ,و تشجَع الناس علً اعتناق
المسَحَة ــ الحط من التارَخ الوطنٍ واللؽة العربَة وتشجَع الناس علً تعلم تارَخه
ولؽته.ــ استبدال األعَاد والعادات الجزابرَة بؤعَاد وتقالَد فرنسَة .
استثمار المكتسبات :ــ هل التزمت فرنسا بتطبَق ما وعدت به الجزابرََن ؟
ــ ما هٍ السَاسة الت طبقتها فرنسا بعد احتبلل الجزابر ؟ وما هٍ مظاهرها ؟القرن
العشرَن

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

نشاط إدماج

َتمكن
المتعلم
من
َتعرؾ
علً
أنماط
تكَؾ
النباتات
الخضراء
مع
أوساط
عَشها

تربَة فنَة
 00د

قالب التوشَة  +المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب
التوشَة .
أداء البَت
الثانٍ من
المقطع
الخامس من
النشَد
الوطنٍ .

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
بناء التعلم  * :أكمل العبارات اآلتَة بما َناسب :
َطلق علً بعض نباتات المناطق الجافة اسم النباتات اللحمَة لقدرتها علً .............
ـ تمتاز أوراق بعض النباتات المتكَفة للجفاؾ بتواجد طبقة شمعَة خارجَة سمَكة من
أجل ......ـ َتمَز الوسط الجاؾ بـ ................
* إلَك الوثَقة اآلتَة التٍ تظهر لنا نماذج مختلفة لنباتات طبَعَة ص 00
* حدد النباتات التٍ تناسب المناطق الجافة
* ما هٍ المقاََس التٍ اعتمدت علَها فٍ تعرفك علً هذه النباتات ؟.استثمار
المكتسبات:

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

أن َقرأ المقطع
بتمعن – َقوم
بتؤدَة النشَد

وضعَـــــة االنطبلق  – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و
مطالبته بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن
الصورة المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
.بناء التعلم – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً
السبورة .

االت
اَقاعَة

االت
وترَة

االت
نفخَة

نوع
الموسَقً

نوع
السرعة

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

االثر
النفسٍ
للموسَقً

 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .ما نوع االلة
او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و اللَن )
هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :هٍ عبارة عن قطعة موسَقَة الَة اندلسَة تتركب من مقاطع
مستوحاة من مختلؾ أجزاء النوبة األندلسَة َ ,شارك فٍ أدابها جمَع العازفَن بطرَقة
الرصد " و " المجنبة "
خالَة من كل تزوَق ( كل النوبات لها توشَة ما عدا نوبة " ّ
اللتَن َستعران توشَة نوبة " المزموم " بالنسبة لبلولً و توشَة نوبة " ؼرَبة
الحسَن " بالنسبة للثانَة
.استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد البَت االول من المقطع الخامس من
النشَد الوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض
البَت الثانٍ من المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ  .و قراءته و تؤطَره من طرفٍ ثم
تسمَعهم البَت الثانٍ المقطع من الشرَط .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  01 :ذٌ الحجة 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

حارس اللَل و الؽزال ()01

صرؾ أو إمبلء

الفعل المثال واألجوؾ

رَاضَات 00د

حساب متمعن فَه ( تقنَات مختلفة لحساب جداءات
) كتاب التلمَذ ( االنشطة ) ( ص ) 01 - 08

جؽرافَا

موقع الجزابر
بالنسبة للعالم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف
٠لهن لّ١خ
اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد
اٌز ٟرملِٙب
اٌىْبفخ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ.
َتمكن
المتعلم من
التمََز بَن
الفعل
االجوؾ و
الفعل المثال

َتمكن
المتعلم من
استعمال
تقنَات
مختلفة
لحساب
جداءات

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس

وضعَـــــة االنطبلق :ـ هل نام الجمَع بعد انتهاء الحفل ؟ولماذا ؟ فتح الكتب وتؤمل الصورة
المصاحبة للنص ( ص  (01إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -ما الفابدة من تربَة الكبلب ؟ ـ من هو بطل هذه القصة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (معسكر  -الخبلء ـ آثار أقدام ـ شردت
ـ معقم)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر
أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :
ـ من هو مهاب؟ ـ هل نام الجمَع بعد انتهاء الحفل ؟ولماذا ؟ ـ ماذا رأي مهاب وهو َحرس ؟
ـ كَؾ عرؾ القابد أن الحَوان بع عرج فٍ ساقه ؟ ـ بماذا شعر مهاب عندما علم أن الحَوان
مجروح ؟ ـ ماذا فعل أفراد المجموعة للؽزال ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد وزبث١ـب
َِزغــــــال
اٌظـب٘ـوح
اٌّىزَــــجخ

وضعَـــــة االنطبلق ـ ماذا سمع مهاب من قابد المجموعة ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ ماذا قدم مهاب فٍ الحفل الذٌ أقَم فٍ المخَم ؟
ـ ما هٍ النشاطات التٍ تقام فٍ حفبلت الكشافة ؟َ -ستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة
الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
 وضع القابد الدواء علً الجرح فَبس َ - .ضع القابد الدواء علً الجــرح فََبس قام البعض َإدون تمثَلَة عن النظافة َ - .قوم البعض َإدون تمثَلَة عن النظافة . َنال مهاب الجابزة . نال مهاب الجابزة . َسَر فرَق الكشافة بحثا عن الحَوان . سار فرَق الكشافة بحثا عن الحَوان . أسجل األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . أطلب من المتعلمَن استخراج االفعال التٍ تحتوٌ علً حرؾ علةأٌ األفعال َوجد حرؾ علة ؟
 الحظوا االمثلة ـ فٍ ّ اَن جاء هذا الحرؾ ؟ .وأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن:القاعدة  :ـ الفعل المثال هو الفعل الذٌ َكون حرفه األول حرؾ علة مثل  -:وصــلَ,ــــبس
ـ الفعل األجوؾ هو الفعل الذٌ َكون حرفه الثانٍ حرؾ علة مثل  -:قـام  ,نــال  ,ســار
.استثمار المكتسبات ـ َنجز التمرَن  10 :من الصفحة  00فردَا.
وضعَـــــة االنطبلق :استرجاع جدول الضرب
بناء التعلم :
أبحث و أكتشؾ :

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف ٠جٕٟ
ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلكاٌؼٕبٕو

وضع عملٌة الضرب :
567x 30 + 567 x 4 = 567 x 34
5 6 7
X
3 4
2268 = 567 x 4
17010 = 567 x 30

2 2 6 8
1 7 0 1 0

19278 = 17010 x 2268

1 92 7 8

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

567 x 34 = 19278
لضرب عدد فً  11نضرب العدد فً  10ثم نضٌف للناتج العدد نفسه
ٌ 853 x 11ساوي  ) 853 x 10 ( + 853أي 8530 853
استثمار المكتسبات :انجز ما َلٍ 56 x236 :
وضعَـة االنطبلق ـ ـ اَن تقع الجزابر بالنسبة للقارة االفرَقَة ؟
ـ ما هٍ الدول التٍ لها حدود مع الجزابر ؟
بناء التعلم أالحظ واكتشؾ
النشاط الثالث  :تؤمل الخرَطة شكل  0ص  0 00ـ احسب عدد القارات فٍ العالم ؟
 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة إلفرَقَا ؟ 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة ألروبا ؟
 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة آلسَا ؟  0ـ كَؾ بَد لك موقع الجزابر ضمن قارات العالم ؟
األثر الكتابٍ :ــ تتوسط الجزابر بلدان العالم تقرَبا وبذلك فهٍ تحتل موقعا هاما .
.استثمار المكتسبات :ما هو موقع الجزابر بالنسبة للعالم ؟

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال

تربَة بدنَة 00د

اٌم١بَ ثبٌزؼل ً٠ؽَت اٌَّزغلاد

مبلحظات:

عالمَا ) و
شرح تنوع

اٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

خ
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :تجنب الكرة ) سَر اللعبة :
ـ َنتشر فرَق داخل الدابرة والثانٍ علً محَطها.
ـ تسلم الكرة للفرَق الثانٍَ ,حاول لمس عناصر الفرَق األول.
ـ بحَث َتبادل الكرة بَن عناصره.
ـ َتم تبادل األدوار بعد مدة.
ـ الفرَق الفابز الذٌ لمس أكبر عدد من عناصر فرَق الخصم.
ـ َحدد قانون للعبة مثبل :التصوَب للرجلَن والظهر,عدم المشٍ بالكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج ـ لعب حر ألعاب المطاردة و المواجهة.
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................

َوم  :األربعاء  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  01 :ذٌ الحجة 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المحتوي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الشرطة و دورها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

النملة

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

حساب متمعن فَه ( تقنَات
مختلفة لحساب جداءات )

َتمكن
المتعلم من
استعمال
تقنَات
مختلفة
لحساب
جداءات

ت.ع.
و تكنولوجَة

نشاط إدماج

َتمكن
المتعلم
من
َتعرؾ
علً
أنماط
تكَؾ
النباتات
الخضرا
ء مع
أوساط
عَشها

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َقوم المتعلمبإجراء العملَات
ذهنَا و إعطــــاء
النتَــــجة
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ من جعل وظَفة الشرطة
وظَفة ثابتة ؟ـ لماذا َستمر عمل رجال الشرطة كامبل ؟ ـ متً َتدخل رجال الشرطة
؟استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن
َوجد مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد * :ـ س ّم بعض الحشرات التٍ تعرفها ؟
ـ من اَن تتحصل النملة علً ؼذابها
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟ ـ ماذا تفعل النملة فٍ فصل الصَؾ استخرج من االبَات ما َدل علً
اجتهاد النملة فٍ العمل ؟ ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

وضعَـــــة االنطبلق :استرجاع جدول الضرب
بناء التعلم :
انجز ما َلٍ

268 x 74 / 365 x 28 / 695 x 54
استثمار المكتسبات :انجز ما َلٍ 568 x23 :

وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ مَزات المناخ الصحراوٌ ؟
بناء التعلم  * :أكمل العبارات اآلتَة بما َناسب :
َطلق علً بعض نباتات المناطق الجافة اسم النباتات اللحمَة لقدرتها علً .............
ـ تمتاز أوراق بعض النباتات المتكَفة للجفاؾ بتواجد طبقة شمعَة خارجَة سمَكة من أجل
......ـ َتمَز الوسط الجاؾ بـ ................
* إلَك الوثَقة اآلتَة التٍ تظهر لنا نماذج مختلفة لنباتات طبَعَة ص 00
* حدد النباتات التٍ تناسب المناطق الجافة
* ما هٍ المقاََس التٍ اعتمدت علَها فٍ تعرفك علً هذه النباتات ؟
.استثمار المكتسبات:

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب
.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

االخبار عن حدث 4

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الضرب

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
فهم وحفظ
آلَة الضرب

فهم وحفظ آلَة
الضرب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ اذكر بعض أعمال الكشافة  .ـ ما رأَك فٍ دور الكشافة ؟
؟ثٕبء اٌزؼٍّبد ::رمل ُ٠اٌّٛٙٛع احك لزمبلبك قصة تشبه قصة الؽزال
ـ ِٓ ِ٘ٙ ٛبة ؟
ـ ِبما فؼً أفواك ِغّٛػخ اٌىْبفخ ٌٍغياي ؟
ـ و١ف رٖف اٌغّبػخ اٌز ٟلبِذ ثؼالط اٌغياي اٌٖغ١و ؟
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ـ وصؾ الحَوان أو بطل الحدث
ـ تحدَد زمان و مكان الحدث
ـ سرد الحدث
ـ العبرة أو رأَك فَما أخبرتنا به
التعلَمة  :احك لزمبلبك قصة تشبه قصة الؽزال الصؽَر متحدثا عن أهم األحداث التٍ
مرت معه مستعمبل جملة استفهامَة
اٌؼٕبٕو  :أقوم بشرح طرَقة وصؾ حدث :المقدمة  0--ـ العرض الخاتمة :
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.......................................................................................... .............................................................................................................................

َوم  :الخمَس  18أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تصحَح التعبَر 00د

االخبار عن حدث
4

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

رَاضَات 00د

* المستقَم ونصؾ
المستقَم

َتمكن
المتعلم من
استعمال
األدوات
الهندسَة
المناسبة

معالجة لؽة
عربَة00
د

أنواع الفعل

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝأنواع

الفعل

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
؟بناء التعلمات ::تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع
متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
,
األلواح

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
 تحضَر الوسابل تحضَر النصوص الخاصة تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

ـ َسترجع
معلومات سابقة
َسترجع معانٍ
الضرب
 َحاول المتعلمفهم التمرَنات
وَفهم المطلوب .
َستؽل المتعلم ما
اكتسبه لتوظَفه
فٍ حل هذه
المشكلة
أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَـــــة االنطبلق :ـ ما هٍ الوسابل المستعملة فٍ رسم مثلث متقاَس األضبلع
ضر التبلمَذ التمارَن فٍ البَت و تناقش فٍ القسم .
بناء التعلم َح ّ
تصحَح التمرَنَن 0و  0ص  01فٍ القسم جماعَا.
استثمار المكتسبات :مطالبة التبلمَذ بسم أشكال هندسَة فٍ البَت.

.

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

ٚاػواثٙب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
 ...الخ

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

من حَاة نوح علَه السبلم
ص ( ) 00

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
االلزلاء
ثجؼ٘
أفالق إٌجٟ
ٔٛػ ػٍٗ١
اٌَالَ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق .أطلب من المتعلمَن استظهار اآلَة  77سورة النساء
أطلب منهم فتح الكتب ص (  )14لتتم قراءة النص من حَاة سَدنا نوح
ثم َسؤل  :لماذا أمر هللا نوحا علَه السبلم أن َبنٍ السفَنة ؟
بناء التعلم أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :انقشع السحاب ,
استوت  -أطرح األسبلة التالَة * لماذا ؼضب نوح علً قومه فدعا علَهم بالهبلك ؟
* كَؾ كانت نهاَة قوم نوح علَه السبلم ؟ أقرأ الجمل ص ( )00ثم أطالبهم بالقراءات
الفردَة -بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
نجً هللا المإمنَن من قوم نوح بسبب طاعتهم هلل و إَمانهم بدعوة نوح علَه السبلم
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص (  )00فٍ الكراسات
* اذكر نوع العقاب الذٌ جزي به هللا قوم نوح
* لماذا استهزأ قوم نوح به عندما شرع فٍ بناء السفَنة ؟
* حمل نوح علَه السبلم فٍ سفَنته زوجَن من كل أنواع الحَوانات و الطَور و
الزواحؾ  ,اكتب عبارة مختصرة حول ذلك

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة
–
األدوات
.......الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  18أكتوبر إلى  22أكتوبر
2015
() 07

األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع السابع سنوٌا

َوم  :األحد  08أكتوبر  0100م الموافق لـــ  10 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

قصة قرَة ()00

تعبَر شفوٌ وتواصل00
د

كتابة خطة 0

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق:
تؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) من هم أبطال القصة ؟ أَن جرت احداث هذه القصة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (نابَة ـ خَم علَها
السكون ـ بدابَة ـ عَنات من التراب ــ حثَثة ــ ببل كلل)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم
للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة :ـ أَن وقعت القصة ؟ ـ ما لذٌ قامت به مجموعة من شباب القرَة
؟ ـ هناك خمس عبرات استعملها الكاتب لَعبر عن األوضاع الصعبة للقرَة  ,استخرجها ـ
استخرج من النص العبارات التٍ تدل علً أن الجمعَة بدأت العمل بسرعة ـ لماذا فرح
الجمَع عندما وجدوا الماء تحت الصخرة ؟ ـ هل فاجؤتك نهاَة القصة  ,لماذا للؽزال ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ اَن كانت تقع القرَة ؟ـ كَؾ كانت الحَاة فَها ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ علً ماذا كان َعتمد سكان القرَة فٍ ؼذابهم ؟
ـ من اَن كانوا َتحصلون علً الؽذاء ؟ـ اراد شباب القرَة تؽََر االوضاع فَها  .ماذا فعلوا ؟
ـ الً ماذا كانت تهدؾ هذه الجمعَة ؟
* تخَل أنك كنت من أعضاء هذه الجمعَة ماذا كنت ستفعل و ماذا تقترح علَهم ؟
ـ هل ما قام به شباب القرَة سَساهم فٍ تطوَرها و ازدهارها ؟
 احك لزمبلبك قصة تشبه هذه القصة استطعت من خبللها أن تؽَر و تحسن اوضاع ح َّك.لخص النص ث ّم ق ّدمه إلً زمَلك لَبدٌ رأَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد هلُ 01

تربَة إسبلمَة 00د

سورة البلد ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌفمواد ٠لهن
لّ١خ اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد اٌزٟ
رملِٙب
اٌىْبفخ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ.

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من حل
مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم  * :المشكل: 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل , 2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 4/3ص  23كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ؽفع ٚ
رالٚح اٌَٛهح
رالٚح ٕؾ١ؾخ
ّ ٚوػ ِؼٕب٘ب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق .أقوم بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة لسورة البلد
بناء التعلم َ-كتب المعلم السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكَقول المعلم -هذه السورة مكَة و أهدافها تثبَت العقَدة و اإلَمان و التركَز علً اإلَمان
بالحساب و الجزاء و التمََز بَن األبرار و الفجار ابتدأت السورة الكرَمة بالقسم بالبلد
الحرام الذٌ هو سكن النبٍ علَه الصبلة والسبلم تعظَما لشؤنه وتكرَما لمقامه الرفَع عند
ربه و لفتا ألنظار الكفار إلً أن إَذاء الرسول فٍ البلد األمَن من أكبر الكبابر عند هللا ثم
تحدثت عن بعض كفار مكة الذَن اؼتروا بقوتهم فعاندوا الحق وكذبوا الرسول علَه الصبلة
والسبلم و أنفقوا أموالهم فٍ المباهاة و المفاخرة ظنا منهم أن إنفاق المال َدفع عنهم
عذاب هللا وقد ردت علَهم اآلَات بالحجة القاطعة و البرهان الساطع ثم تناولت أهوال
القَامة وشدابدها و ما َكون بَن َدٌ اإلنسان فٍ اآلخرة من مصاعب و متاعب وعقبات ال
َستطَع أن َقطعها وَجتازها إال باإلَمان و العمل الصالح و ختمت السورة الكرَمة
بالتفرَق بَن المإمنَن و الكفار فٍ ذلك الَوم العصَب وبَنت مآل السعداء و مآل األشقَاء
فٍ دار الجزاء
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَة متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ) .......
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها * لماذا استهزأ قوم نوح به عندما شرع فٍ بناء
السفَنة ؟

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد هلُ 01

تربَة مدنَة 00د

الحق فٍ الرعاَة الصحَة ص ()00

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

َتمكن المتعلم
من حل
مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم  * :المشكل: 3
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل , 4
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن( 4/3 /2/1ص  24كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفـخ
اٌؾمــٛق
اٌٖؾ١ـخ ٚ
االٍزفبكح ِٕٙب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق  -كَؾ تحصل ثقة الؽَر ؟
بناء التعلم َ :طلب المعلم من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم لئلجابة عن األسبلة
التالَة ـ ما هٍ الطرق المإدَة النتشار األمراض المعدَة ؟
ـ اذكر قواعد حفظ الصحة ـ ما هٍ أقسام المركز الصحٍ ؟ـ أَن تتم مراقبة صحة المولود ؟
ـ و أَن تتم مراقبة صحة التلمَذ ؟ـ ما هٍ األعمال التٍ تقوم بها البلدَة للحفاظ علً صحة
المواطن ؟ـ وكَؾ تشارك عناصر الشرطة فٍ عملَة حفظ صحة المواطن؟
ـ اذكر الخدمات التٍ َقدمها رجال الحماَة المدنَة فٍ حفظ صحة المواطن
ـ ماذا تمثل الوثَقتَن المبَنتَن فٍ الصفحة 00؟* أطالبهم بتحدَد انتقال األمراض الوبابَة
بَن التبلمَذ * أَن تتم مراقبة الحالة الصحَة للتبلمَذ ؟* من هم األشخاص الذَن علً اتصال
بالتبلمَذ ؟* اذكر الشروط الضرورَة لممارسة أنشطة التربَة الصحَة فٍ المدرسة
أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
الحق فٍ الرعاَة الصحَة َعنٍ التكفل الدولة بمكافحة األمراض الوبابَة المعدَة لحماَة
المواطنَن منها و ذلك بتسطَر برامج وطنَة و تنظَم حمبلت التلقَح فٍ وحدات القطاع
الصحٍ و منها وحدة الكشؾ و المتابعة التٍ تؤمر بعزل كل تلمَذ مصاب للحد من انتشار
األوببة .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 08بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* أطالبهم بذكر األمراض الوبابَة التٍ تنتقل عن طرَق المَاه  /األمراض الوبابَة
التٍ تنتقل عن طرَق الحَوانات  /ذكر أنواع التلقَحات التٍ تعطً للطفل الصؽَر  /ما هٍ
وحدات القطاع الصحٍ التٍ تتم فَها هذه التلقَحات ؟
* أطالبهم بالبحث عن طرق انتشار المرض الوبابٍ من إنسان آلخر
* كتابة قابمة األمراض المعدَة المعلقة بمكتب المدَر وكتابة أمام كل مرض مدة العزل

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  01أكتوبر  0100م الموافق لـــ  10 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

قصة قرَة()00

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

األفعال الخمسة ( التقدَم )

رَاضَات 00د

اٌؾٍٖ١خ هلُ 01

تارَخ  00د

اٌَ١بٍخ اٌفؤَ١خ ثبٌغيائو ِ ٚظب٘و٘ب
أٚظف ِؼٍِٛبرٟ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف
٠لهن لّ١خ
اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد
اٌز ٟرملِٙب
اٌىْبفخ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ.
َتمكن
المتعلم من
تعََن
االفعال
الخمسة و
توظَفها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رٛظ١ف
اٌزؼٍّبد
اٌّىزَجخ
فٙٚ ٟؼ١بد
ِقزٍفخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس

وضعَــة االنطبلق :فتح الكتب وتؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر
حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) من هم أبطال القصة ؟ أَن جرت احداث هذه القصة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (نابَة ـ خَم علَها السكون ـ
بدابَة ـ عَنات من التراب ــ حثَثة ــ ببل كلل)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر
أسبلة موجهة :ـ أَن وقعت القصة ؟ ـ ما لذٌ قامت به مجموعة من شباب القرَة ؟ ـ هناك
خمس عبرات استعملها الكاتب لَعبر عن األوضاع الصعبة للقرَة  ,استخرجها ـ استخرج
من النص العبارات التٍ تدل علً أن الجمعَة بدأت العمل بسرعة ـ لماذا فرح الجمَع عندما
وجدوا الماء تحت الصخرة ؟ ـ هل فاجؤتك نهاَة القصة  ,لماذا للؽزال ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق  -كَؾ كان َعَش سكان القرَة قبل التؽََر ؟

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ من ساهم فٍ تؽَر حَاة سكان القرَة ؟
ـ تحدث عن الخطوات التٍ قام بها الشباب من اجل تحسَن اوضاع القرَة ؟أستدرج
المتعلمَن الستنباط الجمل التالَة من نص القراءة  :قصة قرَة  -أقرأ األمثلة بعد تسجَلها
علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة
التالَة :القاعدة :األفعال الخمسة هٍ كل فعل مضارع اتصلت به:
 ألؾ االثنَن – واو الجماعة – َاء المخاطبة.تطبَق  :هات افعاال مضارعة اتصلت بها احدي الحروؾ السابقة
 ألؾ االثنَن – واو الجماعة – َاء المخاطبة.استثمار المكتسبات :انجاز التمرَنات صفحة  175من كتاب اللؽة .
وضعَة االنطبلق مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم  * :المشكل: 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكلَن, 3/2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن( /6 /5/4ص  24كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق  1 :ـ صورة لــ " ادولؾ كَمَو "
 2ــ صورة لــ " شارل ال فَجرٌ "
 3ـ لوحة تمثل استقبال الجَش الفرنسٍ للمعمرَن فٍ الجزابر
بناء التعلم قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً
مضمونها .المقطع األول :ــ بماذا قام المستعمر الفرنسٍ ؟
المقطع الثانٍ :ــ ما هٍ نسبة الجزابرََن المتعلمَن قبل االحتبلل ؟
ــ كَؾ صارت هذه النسبة سنة  1954؟
المقطع الثالث :ــ ماذا فعل االحتبلل الفرنسٍ بالمساجد ؟
ــ كَؾ حاول تشوَه التارَخ الجزابرٌ ؟
المقطع الرابع  :ــ كَؾ سعً االحتبلل إلً نشر المسَحَة فٍ الجزابر ؟
المقطع الخامس :ــ اذكر تصرَح " دٌ بورمون " عندما احتلت مدَنة الجزابر أمام
القساوسة ؟ بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:كانت نسبة المتعلمَن فٍ الجزابر قبل
االحتبلل  % 10من مجموع السكان وقد تقهقر ت هذه النسبة إلً  % 1سنة 0100
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت :عمل المستعمر الفرنسٍ علً القضاء علً
مقومات الشخصَة الجزابرَة من لؽة ودَن وؼَرها .
االستنتاج واالستخبلص :حاول المستعمر الفرنسٍ تشوَه الدَن االسبلمٍ بواسطة
ــ نشر الجهل واألمَة بَن الناس بعرقلة المدارس والزواَا  ,واضطهاد رجال الدَن .
ــ نشر الخرافات وهدم المساجد وتحوَلها ألؼراض أخري  ,و تشجَع الناس علً اعتناق
المسَحَة ــ الحط من التارَخ الوطنٍ واللؽة العربَة وتشجَع الناس علً تعلم تارَخه
ولؽته.ــ استبدال األعَاد والعادات الجزابرَة بؤعَاد وتقالَد فرنسَة .
استثمار المكتسبات :ــ هل التزمت فرنسا بتطبَق ما وعدت به الجزابرََن ؟
ــ ما هٍ السَاسة الت طبقتها فرنسا بعد احتبلل الجزابر ؟ وما هٍ مظاهرها ؟القرن
العشرَن

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

احتَاج النبات لؤلمبلح المعدنَة

تربَة فنَة
 00د

التبوَب والتركَب فٍ العمل الفنٍ

مإشر
الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن
المتعلم
من أن
َقَم
عبلقة
بَن
حاجات
النبات
إلً
األمبلح
المعدنَة
وتوزعها
فٍ
أوساط
مختلفة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب
األٍجبة
 َجَبالتلمَذ عن
األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور
أو الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

َتمكن
المتعلم من
انجاز اعمال
فنَة منظمة
العناصر
التشكَلَة
من حَث
الشكل و
اللون علً
اساس مبدأ
التبوَب و
التركَب .

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل
لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب
و التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها
الجماعَة علً
أساس التركَب
المنظم فٍ
الخط واللون

وضعَـــــة االنطبلق ـ * لماذا تحافظ تربة الؽابة علً توازنها الؽذابٍ من األمبلح المعدنَة
دون تدخل أٌ وسَط خارجٍ كاألسمدة *-اذكر بعض األمبلح المعدنَة
* هل َحتاج النبات إلً األمبلح المعدنَة ؟
بناء التعلمات :النشاط األول أطالبهم بمشاهدة الوثَقة  0ص 00و التعبَر عنها
ثم أطالبهم بتنفَذ المراحل التالَة ـ وضع  0عَنات من بذور القمح فٍ  0أوساط استنبات و
علً كل واحدة بطاقة ـ تحضَر  0محالَل
المحلول األول ( ماء فقَر من األمبلح ) المحلول الثانٍ ( ماء الحنفَة)
المحلول الثالث ( محلول ؼنٍ باألمبلح المعدنَة ـ تضاؾ المحالَل لؤلوساط الزراعَة علً
فترات ـ تجدَد السوابل المؽذَة مع توفَر شروط طبَعَة من إضاءة وحرارة و رطوبة ماذا
تبلحظ بعد فترة ؟ ـ أطالبهم بقراءة الجدولَن ( التراكَب الكَمَابَة لبعض المحالَل )* هل
َإثر عدم تجدَد المحلول المعدنٍ علً نمو النَتات ؟
* ما هٍ العناصر المعدنَة الضرورَة لنمو النبات ؟
المحتوي المعرفٍ -تبدٌ النباتات حاجات مختلفة لؤلمبلح المعدنَة  ,تتطلب النباتات
الزراعَة إضافة أسمدة من أجل نمو و تطور جَدَن و علً عكس ذلك فإن النباتات
الزراعَة تكتفٍ بكمَات ضعَفة من األمبلح المعدنَة مثل تلك التٍ نصادفها علً حواؾ
الطرقات أو المنحدرات .
المكتسبات * :ما هٍ العناصر المعدنَة الضرورَة لنمو النبات ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

أقبلم
ــ ألوان
مابَة
ــ الوان
ترابَة أو
زَتَة

استثمار المكتسبات :قراءة وتحلَل األعمال من حَث تبوَب تركَبات العناصر التشكَلَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  01أكتوبر  0100م الموافق لـــ  10 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

قصة قرَة()00

صرؾ أو إمبلء

الفعل الناقص

رَاضَات 00د

اٌؾٍٖ١خ هلُ 01

جؽرافَا

موقع الجزابر
بالنسبة للعالم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف
٠لهن لّ١خ
اٌؼًّ ٚ
اٌقلِبد
اٌز ٟرملِٙب
اٌىْبفخ ِٓ
أعً ؽّب٠خ
االَٔبْ.
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً الفعل
الناقص و
َصرفه فٍ
المضارع

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و
عالمَا ) و
شرح تنوع

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس

وضعَــة االنطبلق :فتح الكتب وتؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر
حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) من هم أبطال القصة ؟ أَن جرت احداث هذه القصة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (نابَة ـ خَم علَها السكون ـ بدابَة ـ
عَنات من التراب ــ حثَثة ــ ببل كلل)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :ـ
أَن وقعت القصة ؟ ـ ما لذٌ قامت به مجموعة من شباب القرَة ؟ ـ هناك خمس عبرات
استعملها الكاتب لَعبر عن األوضاع الصعبة للقرَة  ,استخرجها ـ استخرج من النص العبارات
التٍ تدل علً أن الجمعَة بدأت العمل بسرعة ـ لماذا فرح الجمَع عندما وجدوا الماء تحت
الصخرة ؟ ـ هل فاجؤتك نهاَة القصة  ,لماذا للؽزال ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق  -ما العبارات التٍ تدل علً االوضاع الصعبة التٍ كانت َعَش فَها
سكان القرَة ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  -كَؾ كان المشهد حَنما استعد السكان لنزع
الصخرة ؟ -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
 قضً المهندسون َوما فٍ القرَة  -دعا ربَس الجمعَة أهل القرَة إلً العمل . رضٍ الشباب بالعمل الذٌ قدموه لقرَتهم  -.فٍ َوم التدشَن اتً السكان من كل مكان . أسجل األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . أطلب من المتعلمَن استخراج االفعال التٍ تحتوٌ علً حرؾ علةأٌ األفعال َوجد حرؾ علة ؟
 الحظوا االمثلة ـ فٍ ّ اَن جاء هذا الحرؾ ؟ .وأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن:القاعدة :الفعل الناقص هو الفعل الذٌ َكون حرفه األخَر حرؾ علة (قضً – دعا – رضٍ )
.استثمار المكتسبات ـ انجز التمرَنات  :الصفحة  00فردَا.

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم  * :المشكل: 4
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكلَن, 6/5
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن( /3 /2/1ص  25كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف ثجٕٟ
ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلك اٌؼٕبٕو
اٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح

وضعَـة االنطبلق ـ ـ اَن تقع الجزابر بالنسبة للقارة االفرَقَة ؟
ـ ما هٍ الدول التٍ لها حدود مع الجزابر ؟
بناء التعلم أالحظ واكتشؾ
النشاط الثالث  :تؤمل الخرَطة شكل  0ص  0 00ـ احسب عدد القارات فٍ العالم ؟
 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة إلفرَقَا ؟ 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة ألروبا ؟
 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة آلسَا ؟  0ـ كَؾ بَد لك موقع الجزابر ضمن قارات العالم ؟
األثر الكتابٍ :ــ تتوسط الجزابر بلدان العالم تقرَبا وبذلك فهٍ تحتل موقعا هاما .
.استثمار المكتسبات :ما هو موقع الجزابر بالنسبة للعالم ؟

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد وزبث١ـب
َِزغــــــال
اٌظـب٘ـوح
اٌّىزَــــجخ

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

تربَة بدنَة 00د

رمبٍُ اٌلٚه ِغ اٌيٌِّ ً١لاِٚخ اٌّغٛٙك

مبلحظات:

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ ِٓ ٚ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَر واالستقبال) سَر اللعبة :
ـ َقؾ كل فرَق علً شكل قاطرة وراء خطَ .قابله علً
مسافة حوالٍ  0م القابد وراء خط حامبل الكرة.
ـ عند اإلشارة َمرر القابد الكرة للعنصر األول فٍ القاطرة
الذٌ َرجعها وَجلس ,لَمررها إلً الثانٍ ,الذٌ َعَدها له
وَجلس وهكذا.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنتهٍ من العملَة قبل اآلخرَن.
ـ َمكن وضع الفرَق علً منحنً َقابله القابد.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ
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َوم  :األربعاء  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  10 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الشرطة و دورها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

النملة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ من جعل وظَفة الشرطة
وظَفة ثابتة ؟ـ لماذا َستمر عمل رجال الشرطة كامبل ؟ ـ متً َتدخل رجال الشرطة
؟استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن
َوجد مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـــــــد * :ـ س ّم بعض الحشرات التٍ تعرفها ؟
ـ من اَن تتحصل النملة علً ؼذابها
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟ ـ ماذا تفعل النملة فٍ فصل الصَؾ استخرج من االبَات ما َدل علً
اجتهاد النملة فٍ العمل ؟ ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

رَاضَات 00د

اٌؾٍٖ١خ هلُ 01

ت.ع.
و تكنولوجَة

احتَاج النبات لؤلمبلح المعدنَة

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
َتمكن
المتعلم
من أن
َقَم
عبلقة
بَن
حاجات
النبات
إلً
األمبلح
المعدنَة
وتوزعه
ا فٍ
أوساط
مختلفة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم  * :المشكل: 7
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل, 8
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن( /11 /10/9ص  25كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ * لماذا تحافظ تربة الؽابة علً توازنها الؽذابٍ من األمبلح المعدنَة
دون تدخل أٌ وسَط خارجٍ كاألسمدة *-اذكر بعض األمبلح المعدنَة
* هل َحتاج النبات إلً األمبلح المعدنَة ؟
بناء التعلم  :النشاط األول أطالبهم بمشاهدة الوثَقة  0ص 00و التعبَر عنها
ثم أطالبهم بتنفَذ المراحل التالَة  -الحظوا الجدول ص 00ثم أسؤلهم :ـ هل كل األمبلح
المعدنَة ضرورَة بنفس الدرجة بالنسبة للنبات ؟ـ هل َمكن اعتبار البوتاسَوم من األمبلح
المعدنَة األساسَة لنمو النبات ؟ـ حدد العنصر الذٌ َبدٌ سَطرة بالنسبة لكل نوع نباتٍ
ـ ما هٍ الخبلصة التٍ َمكنك استخراجها من معطَات الجدول ؟* ماذا تمثل الوثَقة  0ص
 00؟ ـ ما هو مقدار التركَز الذٌ َتحمله القمح للملح ؟ـ ما هو مقدار التركَز الذٌ َتحمله
الجزر للملح ؟ـ ما ذا َحدث للحمضَات بعدما َصل تركَز الملح إلً  0غ  /ل ؟
المحتوي المعرفٍ -لكل نوع نباتٍ احتَاجاته الخاصة من األمبلح المعدنَة فَؤخذ عنصرا
معدنَا بكمَة كبَرة مقارنة بالعناصر األخري
َكون توزع النباتات فٍ األوساط بشكل مناطق وذلك حسب حاجاتها لؤلمبلح المعدنَة
المكتسبات * :ما هٍ العناصر المعدنَة الضرورَة لنمو النبات ؟

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب
.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

كتابة خطة 1
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هٍ المشكلة التٍ واجهت المهندسَن فٍ القرَة ؟
ـكَؾ كانت خطتهم القتبلع الصخرة ؟
ـ لو كنت أحد سكان هذه القرَة  ,ماذا تفعل لتجعل حَاة قرَتك سعَدة ؟
؟ثٕبء اٌزؼٍّبد ::رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة  :تخَل أنك أسست جمعَة مع زمبلبك
لتزََن وجه المدرسة أو الحٍ و ؼرس النباتات التجمَلَة فَها  ,اذكر خطة عملكم و
طرَقة عملكم
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ـ تؤسَس الجمعَة
ـؤهداؾ الجمعَة
ـ خطة عمل الجمعَة
ـ شعورك و أنتم تقومون بعملكم داخل المدرسة أو الحٍ
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  18 :محرم  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

تصحَح التعبَر 00د

كتابة خطة 1

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

اٌؾٍٖ١خ هلُ 01

معالجة لؽة
عربَة00
د

األفعال
الخمسة
(التقدَم )

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان
َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
َتمكن
المتعلم من
تعََن
االفعال
الخمسة

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز
 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
 تحضَر الوسابل تحضَر النصوص الخاصة تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبورة
,
األلواح

وضعَة االنطبلق مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم  * :المشكل: 9
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل, /10
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكل ( /11ص  25كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
....الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
 ...الخ

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة البلد ص ( ) 00

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ؽفع  ٚرالٚح
اٌَٛهح
رالٚح
ٕؾ١ؾخ ٚ
ّوػ ِؼٕب٘ب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـة االنطبلق .أقوم بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة لسورة البلد
بناء التعلم َ-كتب المعلم السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَهبعد ذلك َقول المعلم -هذه السورة مكَة و أهدافها تثبَت العقَدة و اإلَمان و التركَز
علً اإلَمان بالحساب و الجزاء و التمََز بَن األبرار و الفجار ابتدأت السورة الكرَمة
بالقسم بالبلد الحرام الذٌ هو سكن النبٍ علَه الصبلة والسبلم تعظَما لشؤنه وتكرَما
لمقامه الرفَع عند ربه و لفتا ألنظار الكفار إلً أن إَذاء الرسول فٍ البلد األمَن من
أكبر الكبابر عند هللا ثم تحدثت عن بعض كفار مكة الذَن اؼتروا بقوتهم فعاندوا الحق
وكذبوا الرسول علَه الصبلة والسبلم و أنفقوا أموالهم فٍ المباهاة و المفاخرة ظنا
منهم أن إنفاق المال َدفع عنهم عذاب هللا وقد ردت علَهم اآلَات بالحجة القاطعة و
البرهان الساطع ثم تناولت أهوال القَامة وشدابدها و ما َكون بَن َدٌ اإلنسان فٍ
اآلخرة من مصاعب و متاعب وعقبات ال َستطَع أن َقطعها وَجتازها إال باإلَمان و
العمل الصالح و ختمت السورة الكرَمة بالتفرَق بَن المإمنَن و الكفار فٍ ذلك الَوم
العصَب وبَنت مآل السعداء و مآل األشقَاء فٍ دار الجزاء
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَة متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات) .
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها * لماذا استهزأ قوم نوح به عندما شرع فٍ بناء
السفَنة ؟

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ...الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  25أكتوبر إلى  29أكتوبر
2015
() 08

األسبوع الرابع فً هذا الشهر
واألسبوع الثامن سنوٌا

َوم  :األحد  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

قصة الحَتان الثبلثة ()00

تعبَر شفوٌ
وتواصل 00د

تلخَص قصة

رَاضَات 00د

َتمكن المتعلم
من ممارسة
الحساب
بجمَع أنواعه
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌملهح
ػٍٛ ٝبػخ هللا
ِٓ ِٕطٍك
اإلّ٠بْ ثبٌَٛ١
ا٢فو ٚ
اٌمٚبء ٚ
اٌمله ِ ٚؼوفخ
ثؼ٘ أؽىبَ

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

األٌخ اٌؾبٍجخ
الوحدة االدماجَة
األولً

تربَة إسبلمَة00
د

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌفمواد ٚ
٠لهن أّ٘١خ
اٌطج١ؼخ ٚ
اٌج١ئخ  ٚؽّب٠خ
اٌؾٛ١أبد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة
أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
تؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -أَن جرت أحداث هذا النص ؟  -من جاء إلنقاذ الحوت ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (اآلسكا ـ أدرك ـ
متورمة ـ احتشد ـ الصلب المسلح)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة  :ـ متً وقعت هذه القصة ؟ وأَن ؟ ـ لماذا لم َكن الَوم الذٌ خرج فَه الصَاد
عادَا ؟ ـ ما لذٌ جعل الحَتان قلقة وخابفة ؟ ـ لماذا فقدت الحَتان إحساسها باالتجاه
الصحَح ؟ ـ متً استطاعت الحَتان أن تؤخذ طرَق إلً البحر ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ متً جرت احداث القصة ؟ من اكتشؾ الحَتان الثبلثة ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ علً ماذا كان َعتمد سكان القرَة فٍ ؼذابهم ؟
ـ كَؾ عرؾ الصَاد أن الحَتان فٍ ورطة ؟من جاء إلنقاذ الحَتان ؟هل تمكنوا من انقاذها ؟
هل تمكنت الكسارة من شق الطرَق الً البحر ؟لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك
علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَة االنطبلق :مراجعة مضاعفات األعداد 01/0/0
بناء التعلم :

استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 2/1ص  27كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق*ما هو جزاء المتكبر علً الناس ؟* لماذا َبعث هللا الناس َوم القَامة ؟
* ما هٍ أنواع الطواؾ فٍ الحج ؟* اذكر أركان اإلَمان
*لماذا نجً هللا المإمنَن من قوم نوح ؟
بناء التعلم -التمرَن األول :ضع عبلمة * أمام السلوكات التٍ تعبر عن وصاَا لقمان الحكَم
 ....عدم تبذَر الماء  ... /السَر المعتدل  ... /إماطة األذي عن الطرَق  ... /الصراخ أمام
بَوت الناس  .../التفاخر باألصل و النسب .... /النمَمة بَن الناس  .../عدم تبذَر المال ... /
المحافظة علً العبادات  ..../طاعة الوالدَن
التمرَن الثانٍ :اختر الجواب الصحَح  *:خلق هللا الموت والحَاة ...
( للتمتع بخَرات الدنَا  ,الختبار المسلم  ,من أجل العقاب و الحساب )

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال

اٌؾظ
ٚااللزلاء
ثجؼ٘ أفالق
ٍ١لٔب ٔٛػ
ػٍ ٗ١اٌَالَ
ٚرالٚح ٍٛهح
اٌجٍل رالٚح
ٕؾ١ؾخ

المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

* َحاسب هللا الناس َوم القَامة علً .....
( أعمال الخَر فقط  ,أعمال الخَر و الشر معا  ,أعمال الشر فقط )
التمرَن الثالث أكتب قصة صدَق أصابته الكوارث و الهموم ومع ذلك استطاع أن َكمل
مسَرة العمل و الجد و االجتهاد مبَنا أسباب ذلك
استثمار المكتسبات :أطرح السإال التالٍ
أكمل  :أوصً لقمان ابنه بالصبر عند الشدابد  ,اكتب فقرة تتناول فَها دور اإلَمان بالَوم
اآلخر و القضاء و القدر فٍ مساعدة المإمن علً مواجهة المحن و المصابب
** َطالبهم المعلم باستظهار سورة البلد **

خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األٌخ اٌؾبٍجخ

تربَة مدنَة 00د

الحق فٍ الرعاَة الصحَة ص ()00

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

َتمكن المتعلم
من ممارسة
الحساب
بجمَع أنواعه
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق : :مراجعة مضاعفات األعداد 01/0/0
بناء التعلم  * :المشكل: 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل , 2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن( 4/3 .ص  27كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفـخ
اٌؾمــٛق
اٌٖؾ١ـخ ٚ
االٍزفبكح ِٕٙب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق  -كَؾ تحصل ثقة الؽَر ؟
بناء التعلم َ :طلب المعلم من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم لئلجابة عن األسبلة
التالَة ـ ما هٍ الطرق المإدَة النتشار األمراض المعدَة ؟
ـ اذكر قواعد حفظ الصحة ـ ما هٍ أقسام المركز الصحٍ ؟ـ أَن تتم مراقبة صحة المولود ؟
ـ و أَن تتم مراقبة صحة التلمَذ ؟ـ ما هٍ األعمال التٍ تقوم بها البلدَة للحفاظ علً صحة
المواطن ؟ـ وكَؾ تشارك عناصر الشرطة فٍ عملَة حفظ صحة المواطن؟
ـ اذكر الخدمات التٍ َقدمها رجال الحماَة المدنَة فٍ حفظ صحة المواطن
ـ ماذا تمثل الوثَقتَن المبَنتَن فٍ الصفحة 00؟* أطالبهم بتحدَد انتقال األمراض الوبابَة
بَن التبلمَذ * أَن تتم مراقبة الحالة الصحَة للتبلمَذ ؟* من هم األشخاص الذَن علً اتصال
بالتبلمَذ ؟* اذكر الشروط الضرورَة لممارسة أنشطة التربَة الصحَة فٍ المدرسة
أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
الحق فٍ الرعاَة الصحَة َعنٍ التكفل الدولة بمكافحة األمراض الوبابَة المعدَة لحماَة
المواطنَن منها و ذلك بتسطَر برامج وطنَة و تنظَم حمبلت التلقَح فٍ وحدات القطاع
الصحٍ و منها وحدة الكشؾ و المتابعة التٍ تؤمر بعزل كل تلمَذ مصاب للحد من انتشار
األوببة .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 08بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* أطالبهم بذكر األمراض الوبابَة التٍ تنتقل عن طرَق المَاه  /األمراض الوبابَة
التٍ تنتقل عن طرَق الحَوانات  /ذكر أنواع التلقَحات التٍ تعطً للطفل الصؽَر  /ما هٍ
وحدات القطاع الصحٍ التٍ تتم فَها هذه التلقَحات ؟
* أطالبهم بالبحث عن طرق انتشار المرض الوبابٍ من إنسان آلخر
* كتابة قابمة األمراض المعدَة المعلقة بمكتب المدَر وكتابة أمام كل مرض مدة العزل

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

قصة الحَتان الثبلثة ()00

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة وتطبَقاتها)

كان وأخواتها ( الداللة )

رَاضَات 00د

اٌزؼبِل ٚاٌزٛاىٞ

تارَخ  00د

ْٔب ٛاكِبعـــٟ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠لهن أّ٘١خ
اٌطج١ؼخ ٚ
اٌج١ئخ ٚ
ؽّب٠خ
اٌؾٛ١أبد
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً كان و
اخواتها و
داللتها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
المستقَمَن
المتعامدَن
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -أَن جرت أحداث هذا النص ؟  -من جاء إلنقاذ الحوت ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (اآلسكا ـ أدرك ـ
متورمة ـ احتشد ـ الصلب المسلح)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة  :ـ متً وقعت هذه القصة ؟ وأَن ؟ ـ لماذا لم َكن الَوم الذٌ خرج فَه الصَاد
عادَا ؟ ـ ما لذٌ جعل الحَتان قلقة وخابفة ؟ ـ لماذا فقدت الحَتان إحساسها باالتجاه
الصحَح ؟ ـ متً استطاعت الحَتان أن تؤخذ طرَق إلً البحر ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق  -ما الذٌ فعله أهل القرَة للحَتان ؟

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  - .استخرج من النص ما َدل علً اصرار الناس
علً انقاذ الحَتان  -.ما العبارة التٍ تدل علً ان الحَتان تمكنت من الخبلص من الورطة ؟
 هل فرح الجمَع من تخلَص الحَتان ؟ -أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلبمن بعض المتعلمَن قراءتها  -كانت الحَتان قلقة و خابفة  - .ظلت المحاوالت مستمرة .
 أضحت الحَتان فٍ خطر  - .أمسً الجمَع فرحا . لَست الحَتان بخَر  - .باتت الكسارة تعمل لَبل و نهارا . أصبح الوضع صعبا .* الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة :دالالت كان و أخواتها َ :كانَ  :تفَد اتصاؾ االسم بالخبر فٍ الزمن الماضٍ.
سً  :تفَد اتصاؾ االسم بالخبر فٍ المساء.
أ ْم َ
أص َب َح  :تفَد اتصاؾ االسم بالخبر فٍ الصباح.
ْ
أض َحً  :تفَد اتصاؾ االسم بالخبر فٍ الضحًَ .ظلَّ  :تفَد اتصاؾ االسم بالخبر فٍ النهار.
ْ
ار :تفَد تحول االسم من صفة إلً صفةَ .باتَ  :تفَد اتصاؾ االسم بالخبر فٍ اللَل.
ص َ
َ
سُ :تفَد َنفٍ الخبر عن االسم.
لَ َْ َ
استثمار المكتسبات :هات جمبل ووظؾ فَها كان او احدي اخواتها.
وضعَة االنطبلق ـ س ّم بعض العبلقات التٍ تجمع مستقَمَن .
ـ س ّم بعض الوسابل التٍ تساعد علً تحقَق هذه العبلقات
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :
استعمل الكوس و المسطرة المدرجة لتعََن نقطتَن  Bو  Aتبعدان عن المستقَم D
بـ . 3 cm :
* ارسم المستقَم الذٌ َشمل هاتَن النقطتَن .
* نقول عن المستقَم  Dو المستقَم الذٌ َشمل النقطتَن  Bو  Aأنهما ............
* ارسم مستقَما آخر َقطع المستقَمَن و َكون عمودٌ علَهما .
نقول عن مستقَمَن أنهما متعامدان
عندما َشكبلن زاوَة قابمة .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

ـ تطبَق :
* إلَك الشكل اآلتٍ :
D

O

E

h

A

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزقالٓ
االٍبٌ١ت
إٌّزٙغخ
ِٓ لجً
اٌَّزؼّو ٚ
أؼىبٍبرٙب
اٌٍَج١خ ػٍٝ
اٌّغزّغ

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

باستعمال الكوس ب َّن المستقَمات المتعامدة
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَن  1ص 29
احصر االعداد االتَة بَن عددَن عشراتهما متتالَة
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ مرامٍ فرنسا من احتبلل الجزابر ؟
متً تم االستبلء علً مَناء سَدٌ فرج ؟
بناء التعلمات أدمج مكتسباتٍ
اكمل العبارات التالَة بما َناسبها مما بَن االقواس :

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال

D

خ

اٌغيائو. ٞ

استثمار المكتسبات :ــ هل التزمت فرنسا بتطبَق ما وعدت به الجزابرََن ؟
ــ ما هٍ السَاسة الت طبقتها فرنسا بعد احتبلل الجزابر ؟ وما هٍ مظاهرها ؟القرن
العشرَن

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

احتَاج النبات لؤلمبلح المعدنَة
نشاط إدماج

تربَة فنَة
 00د

التبوَب والتركَب فٍ العمل الفنٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
أنماط
تكَؾ
النباتات
الخضرا
ء مع
أوساط
عَشها.

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
انجاز اعمال
فنَة منظمة
العناصر
التشكَلَة
من حَث
الشكل و
اللون علً
اساس مبدأ
التبوَب و
التركَب .

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ * لماذا تحافظ تربة الؽابة علً توازنها الؽذابٍ من األمبلح المعدنَة
دون تدخل أٌ وسَط خارجٍ كاألسمدة *-اذكر بعض األمبلح المعدنَة
* هل َحتاج النبات إلً األمبلح المعدنَة ؟
بناء التعلمات :أنجزت هذه التجربة علً نبات القمح المعرض للضوء باستعمال أوساط
معدنَة مختلفة ( محالَل كنوب) بحَث َحذؾ كل وسط أحد العناصر المعدنَة لدراسة مدي
تؤثَره علً نمو النبات األخضر نتابج التجربة الموضحة فٍ الجدول ص 08
* ماذا تستخلص من التجربة ؟َمثل المنحً البَانٍ ص  08تؽَرات نمو النبات األخضر
بداللة تركَز عنصر مؽذٌ أساسٍ ـ ما هو مفهوم العنصر المسَطر ؟
ـ ماذا تستنتج من تحلَلك للمنحنٍ ؟
* بما أن التربة تحتوٌ عادة علً كمَة كافَة من الكبرَتات و الكالسَوم فإن االهتمام َجب
أن َنصب علً تموَن األراضٍ باآلزوت و الفسفور و البوتاسَوم فقد َتعجب الفبلح
عندما َبلحظ بؤن نمو قمحه ناقص و فٍ هذه الحالة نجده َستشَر المهندس الزراعٍ
الذٌ َنصحه باستعمال األسمدة المعدنَة .
المكتسبات * :ما هٍ العناصر المعدنَة الضرورَة لنمو النبات ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

أقبلم
ــ ألوان
مابَة
ــ الوان
ترابَة أو
زَتَة

استثمار المكتسبات :قراءة وتحلَل األعمال من حَث تبوَب تركَبات العناصر التشكَلَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
....................................................................................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................................... ........................................................................

َوم :الثبلثاء  00أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

قراءة (استثمار)
 00د

قصة الحَتان الثبلثة ()00

صرؾ أو إمبلء

إمبلء جمل إلتقان الخط

رَاضَات 00د

اٌزؼبِل ٚاٌزٛاىٞ

جؽرافَا

الموقع الفلكٍ للجزابر و أبعادها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠لهن أّ٘١خ
اٌطج١ؼخ ٚ
اٌج١ئخ ٚ
ؽّب٠خ
اٌؾٛ١أبد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -أَن جرت أحداث هذا النص ؟  -من جاء إلنقاذ الحوت ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (اآلسكا ـ أدرك ـ
متورمة ـ احتشد ـ الصلب المسلح)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ
متً وقعت هذه القصة ؟ وأَن ؟ ـ لماذا لم َكن الَوم الذٌ خرج فَه الصَاد عادَا ؟ ـ ما لذٌ
جعل الحَتان قلقة وخابفة ؟ ـ لماذا فقدت الحَتان إحساسها باالتجاه الصحَح ؟ ـ متً
استطاعت الحَتان أن تؤخذ طرَق إلً البحر ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

َتمكن
المتعلم من
أن َرسم
الكلمات
رسما
صحَحا
محترما
قواعد
الكتابة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

وضعَـــــة االنطبلق لماذا َعتبر المنظر الذٌ رآه الصَاد ؼرَبا ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرة قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ * كَؾ أدرك الصَاد أن الحَتان وقعت فٍ فخ ؟
* فٍ أٌ فقرة ورد خبر انتشار قصة الحَتان فٍ كل مكان ؟
* استخرج العبارة الدالة علً ذلك .
* اذكر كل من شارك فٍ مساعدة الحَتان .
 إمبلء الفقرة اآلتَة :(( كانت الحَتان قلقة و خابفة  ,و أدرك الصَاد أنها وقعت فٍ فخ ,فانطلق مسرعا لطلب
المساعدة .احتشد األهالٍ و ذهبوا إلً الحَتان ومعهم المناشَر والفإوس فٍ محاولة لعمل
فتحات تتنفس منها وإلرشادها إلً المَاه المفتوحة )) .
.استثمار المكتسبات  -التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
المستقَمَن
المتعامدَن
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق ـ س ّم بعض الوسابل التٍ تساعد علً تحقَق هذه العبلقات
بناء التعلم  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات (ص  - ) 29أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ
األخطاءقراءة
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن( /3 /2/1ص  229كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و
عالمَا ) و
شرح تنوع
االنتماء .

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف ثجٕٟ
ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلك اٌؼٕبٕو
اٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح

وضعَـة االنطبلق ـ لتحدَد موقع ما علً سطح األرض وضع العلماء شبكة من الخطوط
الوهمَة أطلقو علَها إسم " خطوط الطول و دوابر األرض "
أالحظ واكتشؾ
بناء التعلم أالحظ واكتشؾ النشاط األول
 1ـ تؤمل الخرَطة الشكل (: )1ــ ماذا تمثل ؟
ــ حدّ د خطٍ الطول اللذَن تنحصر بَنهما الجزابر .
ــ حدّ د دابرتٍ العرض اللتَن تنحصر بَنهما الجزابر
 2ـ تؤمل الخرَطة شكل (: )2ــ حدّد موقعها الفلكٍ ــ ماذا تمثل ؟
 3ـ تؤمل الخرَطة شكل ( )3ــ ماذا تمثل ؟ــ ح ّدد موقعها الفلكٍ
 َمر بالجزابر خطان ربَسَان ما هما ؟األثر الكتابٍ :ــ تقع الجزابر بَن خطٍ طول  ˚00شرقا  ˚1وبَن دابرتٍ عرض ˚01و˚00
شماال .
ــ خط ؼرَنتش ودرجته  ˚1وَمر بالؽرب الجزابرٌ قرب مدَنة مستؽانم .
ــ مدار السرطان ودرجته  20022.˚00شماال وَمر إلً الشمال من مدَنة تامنراست .
.استثمار المكتسبات:
حدد موقع الجزابر جؽرافَا

الوسابل
 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

تربَة بدنَة 00د

رمبٍُ اٌلٚه ِغ اٌيٌِّ ً١لاِٚخ اٌّغٛٙك

مبلحظات:

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ ِٓ ٚ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَر واالستقبال) سَر اللعبة :
ـ َقؾ كل فرَق علً شكل قاطرة وراء خطَ .قابله علً
مسافة حوالٍ  0م القابد وراء خط حامبل الكرة.
ـ عند اإلشارة َمرر القابد الكرة للعنصر األول فٍ القاطرة
الذٌ َرجعها وَجلس ,لَمررها إلً الثانٍ ,الذٌ َعَدها له
وَجلس وهكذا.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنتهٍ من العملَة قبل اآلخرَن.
ـ َمكن وضع الفرَق علً منحنً َقابله القابد.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ
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َوم  :األربعاء  08أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الشرطة و دورها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

الؽدَر الطموح

رَاضَات 00د

األػلاك اٌىج١وح

ت.ع.
و تكنولوجَة

احتَاج النبات لؤلمبلح المعدنَة
نشاط إدماج

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً أعداد
أكبر من
 11111و
العمل بها و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
أنماط
تكَؾ
النباتات
الخضرا
ء مع
أوساط
عَشها.

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ من جعل وظَفة الشرطة
وظَفة ثابتة ؟ـ لماذا َستمر عمل رجال الشرطة كامبل ؟ ـ متً َتدخل رجال الشرطة
؟استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن
َوجد مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق  * :ـ ما هٍ مختلؾ مصادر المَاه التٍ تعرفها ؟
ـ أذكر أسماء بعض األنهار العربَة .
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟
ـ ما هٍ أمنَة الؽدَر الطموح ؟
ـ لماذا تمنً الؽدَر أن َصبح نهرا كبَر؟
ـ استخرج من األبَات ما َدل علً
رؼبة الؽدَر فٍ التطور إلً األحسن .
ـ هل فاز الؽدَر الطموح فٍ تحدَه للنهر؟
وما العبارة الدالة علً ذلك؟
ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب

وضعَة االنطبلق إذا أضفنا العدد  0111إلً العدد  1001علً ماذا نحصل ؟
كتاب
ـ ما هو عدد األرقام المكونة للعدد الجدَد ؟
التلمَذ
بناء التعلم  :اكتشاؾ:
استشهد خبلل الثورة الجزابرَة ملَون و نصؾ ملَون شهَد  .جد أنت و زمبلإك كتابة هذا –
اللوحة
العدد باألرقام مستعَنا بالجدول اآلتٍ :
–
المبلََن
اآلالؾ
الوحدات البسَطة
ع األدوات م
آ
م
ع
آ
م
ع
آ
 ....الخ
* ما هو رقم اآلالؾ ؟ * ما هو رقم مبات اآلالؾ ؟ * ما هو رقم المبلََن ؟
* من كم رقم َتكون الملَون ؟
تطبَق  * :استعمل الجدول أعبله لكتابة األعداد اآلتَة باألرقام :
* ثمانَة و أربعون ألفا و عشرة  *.مبة و اثنان و تسعون ألفا و ثمانون .
* ستة مبلََن و خمسة و عشرون ألفا و مابتان و ثبلثون .
* ستة و عشرون ملَون و خمسة عشر .
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن انجاز التمارَن (2/ 1ص  )31فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق ـ * لماذا تحافظ تربة الؽابة علً توازنها الؽذابٍ من األمبلح المعدنَة
دون تدخل أٌ وسَط خارجٍ كاألسمدة *-اذكر بعض األمبلح المعدنَة
كتاب
* هل َحتاج النبات إلً األمبلح المعدنَة ؟
التلمَذ
بناء التعلمات :أنجزت هذه التجربة علً نبات القمح المعرض للضوء باستعمال أوساط
–
معدنَة مختلفة ( محالَل كنوب) بحَث َحذؾ كل وسط أحد العناصر المعدنَة لدراسة مدي
اللوحة
تؤثَره علً نمو النبات األخضر نتابج التجربة الموضحة فٍ الجدول ص 08
* ماذا تستخلص من التجربة ؟َمثل المنحً البَانٍ ص  08تؽَرات نمو النبات األخضر
–
بداللة تركَز عنصر مؽذٌ أساسٍ ـ ما هو مفهوم العنصر المسَطر ؟
األدوات
ـ ماذا تستنتج من تحلَلك للمنحنٍ ؟
.......ال
* بما أن التربة تحتوٌ عادة علً كمَة كافَة من الكبرَتات و الكالسَوم فإن االهتمام َجب
أن َنصب علً تموَن األراضٍ باآلزوت و الفسفور و البوتاسَوم فقد َتعجب الفبلح عندما خ
َبلحظ بؤن نمو قمحه ناقص و فٍ هذه الحالة نجده َستشَر المهندس الزراعٍ الذٌ
َنصحه باستعمال األسمدة المعدنَة .
المكتسبات * :ما هٍ العناصر المعدنَة الضرورَة لنمو النبات ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 2
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ لماذا فقدت الحَتان إحساسها باالتجاه الصحَح ؟
ـمتً استطاعت الحَتان أن تجد طرَقا إلً البحر؟
ـ احك لزمبلبك قصة تشبه هذه القصة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة  :احك لزمبلبك قصة تشبه هذه القصة ثم
لخصها فٍ فقرة موظفا كان او احدي اخواتها .
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ـ تمهَد
ـ تحدَد زمان ومكان القصة
ـ أهم األحداث ( ملخصة)
ـ الخاتمة أو العبرة
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  01أكتوبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

تصحَح التعبَر 00د

كتابة خطة 1

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

األػلاك اٌىج١وح

معالجة لؽة
عربَة00
د

كان
وأخواتها
(التقدَم )

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً أعداد
أكبر من
 11111و
العمل بها
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً كان
وأخواتها

مإشر الكفاءة
أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز
 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
تحضَر النصوص الخاصة
 تحضَر الوسابل - تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .
وضعَة االنطبلق إذا أضفنا العدد  0111إلً العدد  1001علً ماذا نحصل ؟
ـ ما هو عدد األرقام المكونة للعدد الجدَد ؟
بناء التعلم  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات (ص  - ) 31أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
قراءة ـ المراقبة و التوجَه .ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكل ( /7ص  31كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
,
األلواح

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
....الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

الوحدة االدماجَة األولً

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
ٛبػخ هللا ِٓ
ِٕطٍك
اإلّ٠بْ
ثبٌ َٛ١ا٢فو
 ٚاٌمٚبء ٚ
اٌمله ٚ
ِؼوفخ ثؼ٘
أؽىبَ اٌؾظ
ٚااللزلاء
ثجؼ٘
أفالق ٍ١لٔب
ٔٛػ ػٍٗ١
اٌَالَ
ٚرالٚح
ٍٛهح اٌجٍل
رالٚح
ٕؾ١ؾخ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق*ما هو جزاء المتكبر علً الناس ؟* لماذا َبعث هللا الناس َوم
القَامة ؟
* ما هٍ أنواع الطواؾ فٍ الحج ؟* اذكر أركان اإلَمان
*لماذا نجً هللا المإمنَن من قوم نوح ؟
بناء التعلم -التمرَن األول :ضع عبلمة * أمام السلوكات التٍ تعبر عن وصاَا لقمان
الحكَم
 ....عدم تبذَر الماء  ... /السَر المعتدل  ... /إماطة األذي عن الطرَق  ... /الصراخ
أمام بَوت الناس  .../التفاخر باألصل و النسب .... /النمَمة بَن الناس  .../عدم تبذَر
المال  ... /المحافظة علً العبادات  ..../طاعة الوالدَن
التمرَن الثانٍ :اختر الجواب الصحَح  *:خلق هللا الموت والحَاة ...
( للتمتع بخَرات الدنَا  ,الختبار المسلم  ,من أجل العقاب و الحساب )
* َحاسب هللا الناس َوم القَامة علً .....
( أعمال الخَر فقط  ,أعمال الخَر و الشر معا  ,أعمال الشر فقط )
التمرَن الثالث أكتب قصة صدَق أصابته الكوارث و الهموم ومع ذلك استطاع أن َكمل
مسَرة العمل و الجد و االجتهاد مبَنا أسباب ذلك
استثمار المكتسبات :أطرح السإال التالٍ
أكمل  :أوصً لقمان ابنه بالصبر عند الشدابد  ,اكتب فقرة تتناول فَها دور اإلَمان
بالَوم اآلخر و القضاء و القدر فٍ مساعدة المإمن علً مواجهة المحن و المصابب
** َطالبهم المعلم باستظهار سورة البلد **

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ...الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  03نوفمبر إلى  05نوفمبر
2015
() 08
ٌعاد تناول هذا األسبوع مرة
أخرى

األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع الثامن سنوٌا

َوم :الثبلثاء  10نوفمبر  0100م الموافق لـــ  01 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

قراءة (استثمار)
 00د

قصة الحَتان الثبلثة ()00

صرؾ أو إمبلء

إمبلء جمل إلتقان الخط

رَاضَات 00د

اٌيٚا٠ب

جؽرافَا

الموقع الفلكٍ للجزابر و أبعادها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠لهن أّ٘١خ
اٌطج١ؼخ ٚ
اٌج١ئخ ٚ
ؽّب٠خ
اٌؾٛ١أبد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -أَن جرت أحداث هذا النص ؟  -من جاء إلنقاذ الحوت ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة (اآلسكا ـ أدرك ـ
متورمة ـ احتشد ـ الصلب المسلح)  -أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ
متً وقعت هذه القصة ؟ وأَن ؟ ـ لماذا لم َكن الَوم الذٌ خرج فَه الصَاد عادَا ؟ ـ ما لذٌ
جعل الحَتان قلقة وخابفة ؟ ـ لماذا فقدت الحَتان إحساسها باالتجاه الصحَح ؟ ـ متً
استطاعت الحَتان أن تؤخذ طرَق إلً البحر ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

َتمكن
المتعلم من
أن َرسم
الكلمات
رسما
صحَحا
محترما
قواعد
الكتابة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

وضعَـــــة االنطبلق لماذا َعتبر المنظر الذٌ رآه الصَاد ؼرَبا ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرة قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ * كَؾ أدرك الصَاد أن الحَتان وقعت فٍ فخ ؟
* فٍ أٌ فقرة ورد خبر انتشار قصة الحَتان فٍ كل مكان ؟
* استخرج العبارة الدالة علً ذلك .
* اذكر كل من شارك فٍ مساعدة الحَتان .
 إمبلء الفقرة اآلتَة :(( كانت الحَتان قلقة و خابفة  ,و أدرك الصَاد أنها وقعت فٍ فخ ,فانطلق مسرعا لطلب
المساعدة .احتشد األهالٍ و ذهبوا إلً الحَتان ومعهم المناشَر والفإوس فٍ محاولة لعمل
فتحات تتنفس منها وإلرشادها إلً المَاه المفتوحة )) .
.استثمار المكتسبات  -التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
الزواَا و
ترتَبها

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ الوسَلة التٍ تراقب بها تعامد المستقَمات ؟
ـ ـ ما\ا َشكل المستقَمان المتعامدان ؟
بناء التعلم ـ تقاطع مستقَمَن متعامدَن َشكل أربع زواَا قابمة لتتؤكد من ذلك علَك باستخدام
الكوس القابم  .الحظ و تحقق الشكل. 1
انقل الزاوَة  Eمن الشكل 1علً ورقة شفافة و استعملها لمقارن الزواَا اآلتَة :
* أكمل ما َلٍ بوضع  :أكبر أصؽر  ,نصؾ .
* الزاوَة  ................ Aمن الزاوَة القابمة .
* الزاوَة  ................ Bمن الزاوَة القابمة .
* الزاوَة القابمة هٍ  ................الزاوَة . B
ـ المراقبة و التوجَه .ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
ـ َنجز التمارَن  6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1ص 33فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و
اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و
عالمَا ) و
شرح تنوع
االنتماء .

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف ثجٕٟ
ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلك اٌؼٕبٕو
اٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح

وضعَـة االنطبلق ـ لتحدَد موقع ما علً سطح األرض وضع العلماء شبكة من الخطوط
الوهمَة أطلقو علَها إسم " خطوط الطول و دوابر األرض "
أالحظ واكتشؾ
بناء التعلم أالحظ واكتشؾ النشاط األول
 1ـ تؤمل الخرَطة الشكل (: )1ــ ماذا تمثل ؟
ــ حدّ د خطٍ الطول اللذَن تنحصر بَنهما الجزابر .
ــ حدّ د دابرتٍ العرض اللتَن تنحصر بَنهما الجزابر
 2ـ تؤمل الخرَطة شكل (: )2ــ حدّد موقعها الفلكٍ ــ ماذا تمثل ؟
 3ـ تؤمل الخرَطة شكل ( )3ــ ماذا تمثل ؟ــ ح ّدد موقعها الفلكٍ
 َمر بالجزابر خطان ربَسَان ما هما ؟األثر الكتابٍ :ــ تقع الجزابر بَن خطٍ طول  ˚00شرقا  ˚1وبَن دابرتٍ عرض ˚01و˚00
شماال .
ــ خط ؼرَنتش ودرجته  ˚1وَمر بالؽرب الجزابرٌ قرب مدَنة مستؽانم .
ــ مدار السرطان ودرجته  20022.˚00شماال وَمر إلً الشمال من مدَنة تامنراست .
.استثمار المكتسبات:
حدد موقع الجزابر جؽرافَا

الوسابل
 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

تربَة بدنَة 00د

رمبٍُ اٌلٚه ِغ اٌيٌِّ ً١لاِٚخ اٌّغٛٙك

مبلحظات:

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ ِٓ ٚ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَر واالستقبال) سَر اللعبة :
ـ َقؾ كل فرَق علً شكل قاطرة وراء خطَ .قابله علً
مسافة حوالٍ  0م القابد وراء خط حامبل الكرة.
ـ عند اإلشارة َمرر القابد الكرة للعنصر األول فٍ القاطرة
الذٌ َرجعها وَجلس ,لَمررها إلً الثانٍ ,الذٌ َعَدها له
وَجلس وهكذا.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنتهٍ من العملَة قبل اآلخرَن.
ـ َمكن وضع الفرَق علً منحنً َقابله القابد.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

٠ؼبك رٕبٚي األٍجٛع اٌضبِٓ

......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  10نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الشرطة و دورها

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

الؽدَر الطموح

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  -اذكر بعض الجمعَات التٍ تعرفها ؟ ما دور هذه الجمعَات ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ من جعل وظَفة الشرطة
وظَفة ثابتة ؟ـ لماذا َستمر عمل رجال الشرطة كامبل ؟ ـ متً َتدخل رجال الشرطة
؟استثمار القصة . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ متً أنشبت هذه الجمعَة ؟ أَن
َوجد مقرها ؟ـ بم تتكفل هذه الجمعَة ؟ ـ ما أهم النشاطات التٍ تقوم بها ؟
ــ هل تعرؾ جمعَة أخري تقوم بؤعمال خَرَة ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق  * :ـ ما هٍ مختلؾ مصادر المَاه التٍ تعرفها ؟
ـ أذكر أسماء بعض األنهار العربَة .
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟
ـ ما هٍ أمنَة الؽدَر الطموح ؟
ـ لماذا تمنً الؽدَر أن َصبح نهرا كبَر؟
ـ استخرج من األبَات ما َدل علً
رؼبة الؽدَر فٍ التطور إلً األحسن .
ـ هل فاز الؽدَر الطموح فٍ تحدَه للنهر؟
وما العبارة الدالة علً ذلك؟
ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

رَاضَات 00د

اٌيٚا٠ب

ت.ع.
و تكنولوجَة

احتَاج النبات لؤلمبلح المعدنَة
نشاط إدماج

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
الزواَا و
ترتَبها

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ الوسَلة التٍ تراقب بها تعامد المستقَمات ؟
ـ ـ ما\ا َشكل المستقَمان المتعامدان ؟
بناء التعلم ـ ـ َنجز التمارَن  , 5 , 4 , 3 , 2 , 1ص 33فردَا معتمدا علً تطبَق
التعلَمات و اإلرشادات-.
ـ المراقبة و التوجَه .ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
ـ َنجز التمرَن  6ص 33فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم
مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
أنماط
تكَؾ
النباتات
الخضرا
ء مع
أوساط
عَشها.

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ * لماذا تحافظ تربة الؽابة علً توازنها الؽذابٍ من األمبلح المعدنَة
دون تدخل أٌ وسَط خارجٍ كاألسمدة *-اذكر بعض األمبلح المعدنَة
* هل َحتاج النبات إلً األمبلح المعدنَة ؟
بناء التعلمات :أنجزت هذه التجربة علً نبات القمح المعرض للضوء باستعمال أوساط
معدنَة مختلفة ( محالَل كنوب) بحَث َحذؾ كل وسط أحد العناصر المعدنَة لدراسة مدي
تؤثَره علً نمو النبات األخضر نتابج التجربة الموضحة فٍ الجدول ص 08
* ماذا تستخلص من التجربة ؟َمثل المنحً البَانٍ ص  08تؽَرات نمو النبات األخضر
بداللة تركَز عنصر مؽذٌ أساسٍ ـ ما هو مفهوم العنصر المسَطر ؟
ـ ماذا تستنتج من تحلَلك للمنحنٍ ؟
* بما أن التربة تحتوٌ عادة علً كمَة كافَة من الكبرَتات و الكالسَوم فإن االهتمام َجب
أن َنصب علً تموَن األراضٍ باآلزوت و الفسفور و البوتاسَوم فقد َتعجب الفبلح عندما
َبلحظ بؤن نمو قمحه ناقص و فٍ هذه الحالة نجده َستشَر المهندس الزراعٍ الذٌ
َنصحه باستعمال األسمدة المعدنَة .
المكتسبات * :ما هٍ العناصر المعدنَة الضرورَة لنمو النبات ؟

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 2
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ لماذا فقدت الحَتان إحساسها باالتجاه الصحَح ؟
ـمتً استطاعت الحَتان أن تجد طرَقا إلً البحر؟
ـ احك لزمبلبك قصة تشبه هذه القصة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة  :احك لزمبلبك قصة تشبه هذه القصة ثم
لخصها فٍ فقرة موظفا كان او احدي اخواتها .
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ـ تمهَد
ـ تحدَد زمان ومكان القصة
ـ أهم األحداث ( ملخصة)
ـ الخاتمة أو العبرة
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  10نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

إعداد مطوَة
حول حقوق
كتابة خطة 1
اإلنسان
ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

رَاضَات 00د

األػلاك اٌىج١وح ()2

معالجة لؽة
عربَة00
د

كان
وأخواتها
(التقدَم )

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
مقارنة و
ترتَب أعداد
طبَعَة
باستعمال
الرمزَن (
<و>)
للتعبَر عن
نتَجة
المقارنة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق التمهَـد تقدَم المشروع ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم  :مناقشة المشروع الَوم سنحضر مطوَة حول اإلعبلن العالمٍ لحقوق اإلنسان
التخطَط للمشروع و إنجاز العمل :أقوم أشرح طرَقة إنجاز المشروع متبعا الخطوات
تحضَر النصوص الخاصة
 تحضَر الوسابل - تفوَج المتعلمَن تكلَؾ كل فوج بمهمتهاستثمار المكتسبات :أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة
اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .
وضعَة االنطبلق ـ قارن بَن األعداد التالَة باستعمال (أكبر من)  000. 000:ـ . 0001
 000 . 000 - 0000ـ . 00 . 00
بناء التعلم  :اوزْبف:

السبورة
,
األلواح

ؽبٚي أٔذ  ٚىِالإن اٍزؼّبي اٌجطبلبد ا٢ر١خ  ٚاوزت أوجو ػلك ِّىٓ  ٚإٔغو ػلك
ِّىٓ .
3

,

7

,

8

,

4

,

1

* أوجو ػلك ٘ٛ
* إٔغو ػلك ٘................... : ٛ
* لُ ثؾٖو أوجو ػلك ث ٓ١ػلك> .................... > ................ . ٓ٠
.................
* لُ ثؾٖو إٔغو ػلك ث ٓ١ػلك> ....................> ................ . ٓ٠
.................
* هرت األػلاك اٌَبثمخ ػٍ ٝاٌَّزم ُ١اٌّلهط :
m
ٔؤفن 10000 :
60000 70000 80000 90000

20000 30000 40000 50000

...... :

10000

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
....الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

0

٠طجك  * :هرت األػلاك ا٢ر١خ ِٓ األوجو غٍ ٝاألٕغو :
. 76405 , 76450 , 76540 , 67450 , 46750 , 54670
* هرت األػلاك ا٢ر١خ ِٓ األٕغو اٌ ٝاألوجو :
. 2100564 , 4562001 , 6541200 , 5164200 , 1564200أشرح طرَقة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً كان
وأخواتها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
قراءة ـ المراقبة و التوجَه .ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل * أنجز التمارَن التطبَقَة  5, 4, 3, 2, 1فردَا
مراقبة وتوجَه
تصحَح التمرَنَن 4,3جماعَا( .ص  35كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

الوحدة االدماجَة األولً

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
ٛبػخ هللا ِٓ
ِٕطٍك
اإلّ٠بْ
ثبٌ َٛ١ا٢فو
 ٚاٌمٚبء ٚ
اٌمله ٚ
ِؼوفخ ثؼ٘
أؽىبَ اٌؾظ
ٚااللزلاء
ثجؼ٘
أفالق ٍ١لٔب
ٔٛػ ػٍٗ١
اٌَالَ
ٚرالٚح
ٍٛهح اٌجٍل
رالٚح
ٕؾ١ؾخ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق*ما هو جزاء المتكبر علً الناس ؟* لماذا َبعث هللا الناس َوم
القَامة ؟
* ما هٍ أنواع الطواؾ فٍ الحج ؟* اذكر أركان اإلَمان
*لماذا نجً هللا المإمنَن من قوم نوح ؟
بناء التعلم -التمرَن األول :ضع عبلمة * أمام السلوكات التٍ تعبر عن وصاَا لقمان
الحكَم
 ....عدم تبذَر الماء  ... /السَر المعتدل  ... /إماطة األذي عن الطرَق  ... /الصراخ
أمام بَوت الناس  .../التفاخر باألصل و النسب .... /النمَمة بَن الناس  .../عدم تبذَر
المال  ... /المحافظة علً العبادات  ..../طاعة الوالدَن
التمرَن الثانٍ :اختر الجواب الصحَح  *:خلق هللا الموت والحَاة ...
( للتمتع بخَرات الدنَا  ,الختبار المسلم  ,من أجل العقاب و الحساب )
* َحاسب هللا الناس َوم القَامة علً .....
( أعمال الخَر فقط  ,أعمال الخَر و الشر معا  ,أعمال الشر فقط )
التمرَن الثالث أكتب قصة صدَق أصابته الكوارث و الهموم ومع ذلك استطاع أن َكمل
مسَرة العمل و الجد و االجتهاد مبَنا أسباب ذلك
استثمار المكتسبات :أطرح السإال التالٍ
أكمل  :أوصً لقمان ابنه بالصبر عند الشدابد  ,اكتب فقرة تتناول فَها دور اإلَمان
بالَوم اآلخر و القضاء و القدر فٍ مساعدة المإمن علً مواجهة المحن و المصابب
** َطالبهم المعلم باستظهار سورة البلد **

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ...الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  08نوفمبر إلى  12نوفمبر
2015
() 09

األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع التاسع سنوٌا

َوم  :األحد  18نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

بَن التمساح و الطَور ()00

تعبَر شفوٌ
وتواصل 00د

تلخَص قصة0

رَاضَات 00د

ٔمً األّىبي

تربَة إسبلمَة 00د

من أفعال المإمنَن ص ()08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
٠ىزْف
اٌزٕبغُ ٚ
اٌزىبًِ
اٌّٛعٛك ثٓ١
اٌىبئٕبد اٌزٟ
رقزٍف فّ١ب
ثٕٙ١ب

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من رسم
أشكال علً
ورق
مرصوؾ أو
ؼَر مرصوؾ
انطبلقا من
وصؾ أو
برنامج إنشاء
بسَط

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ا٠٢بد ِٓ 30
آٌِ 35 ٝ
ٍٛهح فٍٖذ
 ٚاٌم١بَ
ثبٌٛاعجبد
اٌزٖٔ ٟذ
ػٍٙ١ب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
تؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ ماهٍ الحَوانات المذكورة فٍ النص؟ ـ أَن جرت أحداث النص ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ترصدون ـ
َتركونه لحاله ـ سَلتهمها ـ لم َدر رأسه ـ َنشرح )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم
للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب التمساح فٍ الفقرة األولً ؟
ـ لماذا َبقً التمساح الصؽَر بالقرب من ابَه ؟ ـ لماذا َنشرح التمساح حَنما تلتقط الطَور
ما علق بلسانه ؟ـ ما الذٌ فاجؤ التمساح الصؽَر ؟ ـ هل تلتفت التماسَح إلً صؽارها ؟
ـ هل كل الطَور أصدقاء لتماسَح الصؽَرة ؟
ــ فٍ الفقرة الخامسة  ,ما لعبارة التٍ تدل علً أن الطَور لم تكن خابفة
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ اَن كان التمساح ؟ ماذا اصطاد التمساح ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ ـ بماذا شبه الكاتب جسم التمساح ؟ كَؾ َبدو جسمه ؟
علً من كان َعتمد التمساح الصؽَر فٍ ؼذابه ؟
التمساح ال َملك لسانا فكَؾ كان َنظؾ اسنانه ؟ هل كل الطَور تقوم بهذه المهمة ؟لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ـ س ّم وسَلة رسم الدوابر .ـ كَؾ نستعملها ؟
بناء التعلم :

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

اوزْبف :
 )1الصظ انشكم  Aو استخشد األشكال انمكىّ ن مىها .
1
* انشكم األول ...........
3
* انشكم انخاوي ...........
2
* انشكم انخانج ...........
 )2نىقم هزا انشكم عهيك إتباع انخطىاث اآلتيت :
* أبذأ بشسم انشكم األساسي انمه ّىن باألصمش ح ّم انشكهيه انباقييه .
* تضقّق مه أن انشكم انمىقىل يطابق انشكم انمعطى .
* ما هي انىسيهت انتي تسمش نك مه انتأكذ أن انشكهيه متطابقيه ؟
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص( )37فٍ القسم مراقبة و توجَه
ـ التصحَح الجماعٍ َلَه التصحَح الذاتٍ .
وضعَـــــة االنطبلق**لماذا نجً هللا المإمنَن من قوم نوح ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :استقاموا  ,أولَاإكم ,
نزال  ,تدعون  ,ولٍ حمَم أطرح األسبلة التالَة * بماذا بشرت المبلبكة المإمنَن ؟
* ما هو أثر الكلمة الطَبة علً نفس اإلنسان ؟* فٍ اآلَة ما َدل علً ارتباط اإلَمان بالعمل
الصالح استخرجهما أقرأ الجمل ص ( )19ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
َنصر هللا تعالً عباده المإمنَن فٍ الدنَا و اآلخرة و َدخلهم جنته  .السَبة ال تستوٌ مع
الحسنة و ال َستوٌ الخَر مع الشر َ .جب علً المإمن أن َرد اإلساءة باإلحسان  .األخبلق
الحسنة تنشر المحبة و التعاون بَن الناس  .الجنة هٍ دار كل مإمن حسنت أخبلقه وصلح
عمله .بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
االستقامة تكون بالفعل و القول و من االستقامة العفو عن الناس وضبط النفس و كتمان
ض َّراء َوا ْل َكاظِ مَِنَ ا ْل َؽ َْ َظ َوا ْل َعافَِنَ َع ِن
س َّراء َوال َّ
الؽضب قال هللا تعالً  :الَّذَِنَ َُنفِقُونَ فٍِ ال َّ
اس َو ّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نَِنَ
هللاُ َُح ُّ
ال َّن ِ
استثمار المكتسبات :أطالبهم المعلم بإنجاز التمرَنات ص (  )01فٍ الكراسات

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ٔمً األّىبي

الكفاءة
القاعدَة

ص ( ) 01

تربَة مدنَة 00د

الحق فٍ التعلَم

َتمكن المتعلم
من رسم
أشكال علً
ورق
مرصوؾ أو
ؼَر مرصوؾ
انطبلقا من
وصؾ أو
برنامج إنشاء
بسَط
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
ؽك اٌزؼٍُ ٚ
االعزٙبك فٟ
رؾٖ ً١اٌؼٍُ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق : :سم شكل وأذكر الوسابل المستعملة فٍ رسمه
بناء التعلم  :حل التمارَن  4/3/2صفحة 37
قراءة المشكل 1وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول ا التمارَن  3/2صفحة 37
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكل( 4 .ص  37كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق ـ اذكر الخدمات التٍ َقدمها رجال الحماَة المدنَة فٍ حفظ صحة المواطن
بناء التعلم َ * :طرح المعلم األسبلة التالَة علً التبلمَذ :
ـ كَؾ تتعلم حرَة االختَار فٍ المدرسة ؟ـ ما هو النظام الذٌ َحكم المدرسة ؟
ـ من َخضع لهذا الحكم ؟ـ ما شروط التفوق فٍ الدراسة ؟ـ اذكر مسَرٌ الجمعَات الثقافَة
والرَاضَة ؟ـ كَؾ أظهر الهاتؾ النقال التطور العلمٍ ؟ ـ ما هٍ أسباب انتشار الحاسوب ؟
ـ حدد الخدمات التٍ َوفرها الحاسوب والهاتؾ النقال ؟ ـ ماذا تمثل الوثَقتَن المبَنتَن فٍ
الصفحة 00؟َسؤلهم المعلم قاببل :
ـ ما هٍ مراحل التعلَم فٍ الجزابر المستفَدة من مجانَة التعلَم ؟
ـ متً َكون التعلَم ( ذكر المرحلة) إجبارَا ؟
َطالبهم بكتابة واجبات المعلم وواجبات التلمَذ
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
* َستفَد الطفل من الحق فٍ التعلم متً بلػ سن التمدرس و هو إجبارٌ فٍ المراحل األولً
من التعلَم ومجانٍ فٍ جمَع المراحل
تشجع الدولة األسر الفقَرة علً تعلَم أبنابها بتقدَم المنح و األدوات المدرسَة لهم فٍ مطلع
كل سنة دراسَة .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* َطالبهم بكتابة عدد التبلمَذ الذَن انقطعوا عن الدراسة فٍ السنة الدراسَة
الماضَة و أسباب انقطاع كل تلمَذ و اقتراح حلوال مناسبة للحد من هذا االنقطاع .

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
................................................................................................................................................................................................................... ....
.......................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................... .............................................................................................................................

َوم  :االثنَن  11نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

بَن التمساح و الطَور ()00

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

كان وأخواتها( اإلعراب )

رَاضَات 00د

اٌلائـــــوح

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠ىزْف
اٌزٕبغُ ٚ
اٌزىبًِ
اٌّٛعٛك
ث ٓ١اٌىبئٕبد
اٌز ٟرقزٍف
فّ١ب ثٕٙ١ب
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً كان و
اخواتها و
داللتها و
اعرابها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً الدابرة
و عناصرها
و إنشاإها
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
تؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ ماهٍ الحَوانات المذكورة فٍ النص؟ ـ أَن جرت أحداث النص ؟
القراءات الفردَة  -أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ترصدون ـ َتركونه لحاله ـ
سَلتهمها ـ لم َدر رأسه ـ َنشرح )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب التمساح فٍ الفقرة األولً ؟ ـ لماذا َبقً التمساح الصؽَر
بالقرب من ابَه ؟ ـ لماذا َنشرح التمساح حَنما تلتقط الطَور ما علق بلسانه ؟ـ ما الذٌ
فاجؤ التمساح الصؽَر ؟ ـ هل تلتفت التماسَح إلً صؽارها ؟ ـ هل كل الطَور أصدقاء
لتماسَح الصؽَرة ؟ــ فٍ الفقرة الخامسة  ,ما لعبارة التٍ تدل علً أن الطَور لم تكن خابفة
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق  -استخرج من النص العبارة الدالة علً اعتماد التمساح الصؽَر علً نفسه ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  - .من اَن تتحصل هذه الطَور علً
ؼذابها ؟ -اذا كانت الطَور صدَقة التمساح فلماذا خاؾ منها التمساح الصؽَر ؟
 أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها كان الَومحارا  ,و كان التمساح فٍ النهر ,كان جسمه ضخما و مؽلفا بالحراشؾ الصلبة .حَن َراه
اإلنسان من بعَد و هو ساكن َظن أنه جذع شجرة * الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة
التالَة :
القاعدة :كان و أخواتها أفعال ناقصة تدخل علً الجملة االسمَة فترفع المبتدأ و َسمً
اسمها و تنصب الخبر و َسمً خبرها .
استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن  1و  3و  4صفحة  42من كراس النشاطات اللؽوَة ..
وضعَة االنطبلق ـ ـ س ّم بعض وسابل قَاس األطوال  .ـ حدد مجاالت استخدامها.
بناء التعلم :
رطج١ك :ارسم قطعة المستقَم  ABطولها  , 6cmعلم النقطة  Oمنتصؾ هذه القطعة
باستعمال المدور ارسم الدابرة التٍ تشمل النقطتَن  B , Aو َكون مركزها النقطة . O
* ماذا علَك أن تقَس أوال لتتمكن من رسم الدابرة ؟
* علم علً الدابرة التٍ رسمتها النقط اآلتَة . H, M , S :
المركز

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

* قس طول قطعة المستقَم . OM
O
* قس طول قطعة المستقَم . OS
* استنتج طول قطعة المستقَم . OH
* ماذا نسمٍ طول قطعة المستقَم  OA؟

القطر

* هل َمكنك إَجاد نقط أخري من الدابرة تبعد عن النقطة  Oبنفس البعد ؟
نصؾ القطر
* ناقش مع زمبلبك لتجد اإلجابة الصحَحة

عّ١غ ٔم ٜاٌلائوح رجؼل ػٓ ِووي٘ب ثجؼل صبثذ .
اٌجؼل اٌضبثذ ٛٛ ٛ٘ :ي ٖٔف اٌمطو .

تارَخ  00د

اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ .

استثمار المكتسبات:
وضعَـــــة االنطبلق :

أنجز التمرَن االول ص 39

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

بناء التعلمات ِالؽظخ إٌَلاد التوضَحَة  :الصفحة  34و35

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

استثمار المكتسبات :اذكر بعض الثورات التٍ ظهرت فٍ الجزابر

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

نوعَة الهواء و الماء

تربَة فنَة
 00د

الفرقة الموسَقَة العربَة و تشكلتها  +المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
العناصر
الملوثة
للهواء
و الماء
فٍ بَبته
و َصؾ
العناصر
الملوثة
للماء و
الهواء
فٍ بَته
َتمكن
المتعلم من
 :التعرؾ
علً تشكَلة
الفرقة
الموسَقَة
العربَة .
أداء البَت
الرابع من
المقطع
الخامس من
النشَد
الوطنٍ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ * أخطار الؽازات التٍ تخرج من عوادم السَارات
* تدفق قنوات الصحٍ نحو المَاه السطحَة -ماذا تعنٍ نقاوة الهواء و الماء ؟
* ما هٍ آثار تلوث الماء و الهواء علً اإلنسان و بَبته ؟
بناء التعلمات :النشاط األول
ـ َقرأ المعلم الفقرة فٍ أعلً ص 01
الحظوا الصور و عبروا عنها
بعد التعبَر عن الصور َبرز المعلم الجدول مطالبا التبلمَذ بإكمال البَانات
ـ هل تعرؾ وضعَات أخري تساهم فٍ تلوث الهواء ؟
ـ هل وضعَات الرسومات السابقة تلوث الهواء فقط دون الماء ؟
ـ هل تعتقد أن الؽازات المنبعثة من المنازل وخاصة الناتجة عن التدفبة ملوثة للهواء
ـ اذكر بعض الحلول المبلبمة التٍ َمكنها أن تقلل من نسبة تلوث الهواء
المحتوي المعرفٍ
 الهواء و الماء عنصران ضرورَان للحَاة لكنهما ؼالبا ما َتلوثان ببعض المواد التٍَنتجها اإلنسان .
المكتسبات :ـ كَؾ نحد من خطر تلوث المَاه ؟

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات – تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
 – 0عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
االثر النفسٍ
نوع
نوع
االت
االت
االت
للموسَقً
السرعة
الموسَقً
نفخَة
وترَة
اَقاعَة

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

أقبلم
ــ ألوان
مابَة
ــ الوان
ترابَة أو
زَتَة

 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات إلتمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟
مم تتشكل الفرقة الموسَقَة العربَة ؟ ما نوع االلة او اآلالت التٍ َعزفون بها ؟
هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )
مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
وهٍ عبارة عن مجموعة من العازفَن الموسَقََن و الذَن َعزفون علً االت موسَقَة
عربَة مقطوعات من الموسَقً العربَة .
استثمار المكتسبات أطلب من التبلمَذ إنشاد البَت الثاث من المقطع الخامس من النشَد
الوطنٍ .
( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )
تحفَز و تشجَع الموهوبَن .
عرض البَت الرابع من المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ  .و قراءته و تاطَره من
طرؾ المعلم
ثم تسمَعهم البَت الرابع المقطع من الشرَط .
التبلمَذ َستمعون ثم َإدون

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  01نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00

قراءة (استثمار)
 00د

بَن التمساح و الطَور ()00

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠ىزْف
اٌزٕبغُ ٚ
اٌزىبًِ
اٌّٛعٛك
ث ٓ١اٌىبئٕبد
اٌز ٟرقزٍف
فّ١ب ثٕٙ١ب

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

وضعَــة االنطبلق :ــ هل تعرؾ بعض الحَوانات التٍ تعَش فٍ البحر ؟
تؤمل الصورة المصاحبة للنص ( ص  (00إثارة نقاش قصَر حول الموضوع
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ ماهٍ الحَوانات المذكورة فٍ النص؟ ـ أَن جرت أحداث النص ؟
القراءات الفردَة  -أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ترصدون ـ َتركونه لحاله ـ
سَلتهمها ـ لم َدر رأسه ـ َنشرح )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ
كَؾ وصؾ الكاتب التمساح فٍ الفقرة األولً ؟ ـ لماذا َبقً التمساح الصؽَر بالقرب من ابَه
؟ ـ لماذا َنشرح التمساح حَنما تلتقط الطَور ما علق بلسانه ؟ـ ما الذٌ فاجؤ التمساح الصؽَر
؟ ـ هل تلتفت التماسَح إلً صؽارها ؟ ـ هل كل الطَور أصدقاء لتماسَح الصؽَرة ؟ــ فٍ
الفقرة الخامسة  ,ما لعبارة التٍ تدل علً أن الطَور لم تكن خابفة
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

صرؾ أو إمبلء

الفعل اللفَؾ

َتمكن
المتعلم من
تعََن الفعل
اللفَؾ

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

وضعَـــــة االنطبلق  -لماذا استؽرب التمساح الصؽَر ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرة قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ *  -هل عرؾ التمساح الصؽَر لماذا لم َلتهم اباه الطَور ؟
 كَؾ شبه الكاتب التمساح الكبَر فٍ الفقرة  - 0أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثمأطلب من بعض المتعلمَن قراءتها  -انزلق التمساح فٍ الماء و عض العجل فهوي فٍ الماء
 -.وعً سكان القرَة بالخطر الذٌ َهدد الحَتان  *.الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة
التالَة :القاعدة - :الفعل اللفَؾ هو الفعل الذٌ َجتمع فَه حرفا علة و هو نوعان:
* اللفَؾ المفروق هو ما كان معتل الحرؾ األول و الحرؾ األخَر (وعً).
*اللفَؾ المقرون هو ما كان معتل الحرؾ الوسط و الحرؾ األخَر (نوي)
استثمار المكتسبات  -إنجاز التمرَن  0صفحة  00من كراس النشاطات اللؽوَة.
 -التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .

رَاضَات 00د

اٌلائـــــوح

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً الدابرة
و عناصرها
و إنشاإها
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ الوسَلة التٍ تراقب بها تعامد المستقَمات ؟ـ ما\ا َشكل المستقَمان
المتعامدان ؟ ـ س ّم بعض وسابل قَاس األطوال  .ـ حدد مجاالت استخدامها.
بناء التعلم ـ حل التمارَن  5/4/3/2/1صفحة 39
قراءة المشكل 1وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول ا التمارَن  5/4/3/2صفحة 39
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكل 5 .و ( 6ص  39كتاب التلمَذ ) فردَا معتمدا علً تطبَق
التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .

َتمكن
المتعلم من
القدرة علً
توظَؾ
المعالم
الجؽرافَة
فٍ تحدَد
موقع
الجزابر
(إٌقلَمَا و
عالمَا ) و
شرح تنوع
االنتماء

ا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف

جؽرافَا

أوظؾ معلوماتٍ

النشاط
والمدة

المحتوي

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَـة االنطبلق ـ كم تبلػ مساحة الجزابر ؟ وماهٍ ابعادها؟
ـ ما موقعها بالنسبة لحوض البحر األبَض المتوسط ؟
بناء التعلم أوظؾ معلومـــــاتٍ :
 0ـ الَك خرَطة المؽرب العربٍ :ــ انقلها بواسطة ورق شفاؾ ثم قم بما َلٍ :
أ ـ أكتب أسماء هذه الدول بـ رتبها حسب المساحة
ج ـ ع َّن الدول التٍ َمر بها مدار السرطان.
 0ــ امؤل الفراؼات بالمعلومات المناسبة :
تقع الجزابر بَن دابرتٍ عرض ........و........شماال  ,وخطٍ طول .........و ..........شرقا ,
َحدها من الشمال ..........ومن الجنوب ...............و..............و............ومن الشرق
...........و  ...............ومن الؽرب ..........و...........و................
 0ـ امامك خرَطة الجزابر انقلها علً كراستك بواسطة ورق الشفاؾ ثم قم بما َلٍ :
أ ـ اكتب علَها حدود الجزابر ب ـ أكتب طول الساحل وطول الحدود مع كل دولة
ج ـ ارسم خط ؼرَنتش د ـ ارسم مدار السرطان.
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا

ِوالجخ كهعخ رؾىُ
اٌّزؼٍّ ٓ١فٟ
رٛظ١ف اٌّؼبهف
اٌّىزَجخ

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

رؾل٠ل اٌّقبٛو
اٌّزؼٍمخ
تربَة
بدنَة00
دثبٌّٛلف

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ ِٓ ٚ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَرات العشر بالمنطقة) سَر اللعبة :
ـ َقسم الملعب إلً 0مناطق حسب الشكل.
ـ َنتشر الفرَق الذٌ بحوزته الكرة مثنً ,مثنً فٍ المناطق
ـ الفرَق الثانٍ منقوص من النصؾ َ,نتشر فٍ المناطق.
ـ بحَث مهاجمَن (َ )0قابلهما مدافع واحد.
ـ َحاول الفرَق المهاجم تبادل الكرة فَما بَن عناصره
بَن المناطق لتحقَق  01تمرَرات ,بَنما َحاول الفرَق الدافع منعه.
ـ إذا نجح تسجل له نقطة.
ـ َتم تبادل األدوار بعد ذلك.
ـ الفرَق الفابز الذٌ حقق أكبر عدد من النقاط.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  08 :محرم 0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الماء ثروة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

الؽدَر الطموح

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  - -ما الشٍء الذٌ تحَا به كل الكابنات ؟ -هل َمكنك االستؽناء عنه ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم
؟استثمار القصة  . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ لماذا ال َستطَع االنسان أن
َستؽنٍ عن الماء ؟
ـ ما مقدار المساحة التٍ َؽطَها الماء فٍ الكرة األرضَة ؟
ـ كَؾ َمكن لئلنسان أن َحافظ علً الماء ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق  * :ـ ما هٍ مختلؾ مصادر المَاه التٍ تعرفها ؟
ـ أذكر أسماء بعض األنهار العربَة .
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟
ـ ما هٍ أمنَة الؽدَر الطموح ؟
ـ لماذا تمنً الؽدَر أن َصبح نهرا كبَر؟
ـ استخرج من األبَات ما َدل علً
رؼبة الؽدَر فٍ التطور إلً األحسن .
ـ هل فاز الؽدَر الطموح فٍ تحدَه للنهر؟
وما العبارة الدالة علً ذلك؟
ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

رَاضَات 00د

اٌيٚا٠ب

ت.ع.
و تكنولوجَة

نوعَة الهواء و الماء

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
الزواَا و
ترتَبها

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ الوسَلة التٍ تراقب بها تعامد المستقَمات ؟
ـ ـ ما\ا َشكل المستقَمان المتعامدان ؟
بناء التعلم ـ ـ َنجز التمارَن  , 5 , 4 , 3 , 2 , 1ص 33فردَا معتمدا علً تطبَق
التعلَمات و اإلرشادات-.
ـ المراقبة و التوجَه .ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
ـ َنجز التمرَن  6ص 33فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم
مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
العناصر
الملوثة
للهواء
و الماء
فٍ بَبته
و َصؾ
العناصر
الملوثة
للماء و
الهواء
فٍ بَته

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ * أخطار الؽازات التٍ تخرج من عوادم السَارات
* تدفق قنوات الصحٍ نحو المَاه السطحَة -ماذا تعنٍ نقاوة الهواء و الماء ؟
* ما هٍ آثار تلوث الماء و الهواء علً اإلنسان و بَبته ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ
ـ َقرأ المعلم الفقرة فٍ أعلً ص 00
الحظوا الوثَقة  0و عبروا عنها
بعد التعبَر عن الصورة وقراءة الفقرة َقول المعلم :
ـ حدد مصادر تلوث الماء فٍ كل رسم
ـ كَؾ َساهم المزارع فٍ تلوث الماء ؟
ـ هل تعرؾ أنشطة لئلنسان ؼَر موجودة فٍ الرسومات تساهم فٍ تلوث المَاه ؟
ـ كَؾ نحد من خطر تلوث المَاه ؟
كما َتم التعبَر عن الصور ص 00
المحتوي المعرفٍ
 الهواء و الماء عنصران ضرورَان للحَاة لكنهما ؼالبا ما َتلوثان ببعض المواد التٍَنتجها اإلنسان .
المكتسبات :ـ كَؾ نحد من خطر تلوث المَاه ؟

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 3
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ لماذا َبقً التمساح الصؽَر بالقرب من أبَه ؟
ـ ما الذٌ فاجؤ التمساح الصؽَر ؟
ـ هل كل الطَور أصدقاء للتماسَح الصؽَرة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة  :طالع قصة "الحلم الجمَل" صفحة  08من
كتاب القراءة ثم لخص أحداثها فٍ أقل من  01أسطر موظفا الفعل اللفَؾ بنوعَه
ِٕبلْخ اٌّٛٙٛع  ٚاٍزقواط اٌؼٕبٕو( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
ـ تمهَد
ـ تحدَد زمان ومكان القصة
ـ أهم األحداث ( ملخصة)
ـ الخاتمة أو العبرة
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ* مناقشة العناصر و تحرَر الموضوع َقوم المتعلم بإنجاز
الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  01 :محرم  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً كان
وأخواتها
وعرابها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
مكتسباته
فٍ حل
مشكبلت

ؽً ِْىً

رَاضَات 00د

تلخَص قصة 3

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

معالجة لؽة
عربَة00
د

كان
وأخواتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبورة
,
األلواح

وضعَة االنطبلق ـ قارن بَن األعداد التالَة باستعمال (أكبر من)  000. 000:ـ . 0001
 000 . 000 - 0000ـ . 00 . 00
بناء التعلم  ) :ركب فٍ القطار  128مسافر نزل فٍ المحطة االولً  30راكبا كم بقٍ فٍ
القطار؟ ثم عند المحطة الثانَة صعد  50كم صار عدد الركاب ؟ اذا كان ثمن التذكرة 70دج
ما هو المدخول الكلٍ للقطار؟.
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
قراءة ـ المراقبة و التوجَه .ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل َ -ملك فبلح  24شجرة مشمش ,تنتج ال ّ
شجرة
الواحدة . kg 45
جد كتلة كل ّ المشمش ا ّلذٌ تنتجه األشجار؟
وضع المنتوج فٍ صنادَق َزن كل صندوق kg 15
جد عدد الصنادَق المستعملة؟
فردَا مراقبة وتوجَه تصحَح التمرَنَن 4,3جماعَا( .ص  35كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
....الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

من أفعال المإمنَن ص ()08

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزظٙبه
ا٠٢بد ِٓ
 30اٌ35 ٝ
ِٓ ٍٛهح
فٍٖذ ٚ
اٌم١بَ
ثبٌٛاعجبد
اٌزٖٔ ٟذ
ػٍٙ١ب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق**لماذا نجً هللا المإمنَن من قوم نوح ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :استقاموا  ,أولَاإكم
 ,نزال  ,تدعون  ,ولٍ حمَم أطرح األسبلة التالَة * بماذا بشرت المبلبكة المإمنَن ؟
* ما هو أثر الكلمة الطَبة علً نفس اإلنسان ؟* فٍ اآلَة ما َدل علً ارتباط اإلَمان
بالعمل الصالح استخرجهما أقرأ الجمل ص ( )19ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
َنصر هللا تعالً عباده المإمنَن فٍ الدنَا و اآلخرة و َدخلهم جنته  .السَبة ال تستوٌ
مع الحسنة و ال َستوٌ الخَر مع الشر َ .جب علً المإمن أن َرد اإلساءة باإلحسان
 .األخبلق الحسنة تنشر المحبة و التعاون بَن الناس  .الجنة هٍ دار كل مإمن حسنت
أخبلقه وصلح عمله .بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
االستقامة تكون بالفعل و القول و من االستقامة العفو عن الناس وضبط النفس و
ض َّراء َوا ْل َكاظِ مَِنَ ا ْل َؽ َْ َظ
س َّراء َوال َّ
كتمان الؽضب قال هللا تعالً  :الَّذَِنَ َُنفِقُونَ فٍِ ال َّ
اس َو ّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نَِنَ
هللاُ َُح ُّ
َوا ْل َعافَِنَ َع ِن ال َّن ِ
استثمار المكتسبات :أطالبهم المعلم بإنجاز التمرَنات ص (  )01فٍ الكراسات

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ...الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  15نوفمبر إلى  19نوفمبر
2015
() 10
األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع العاشر سنوٌا

ا ْلخِدْ َم ُة ا ْل َو َطنِ ََة
السند :
َ
ب أَبٌ ِه
كان أَحْ ًم ُد جالِسا ً قُرْ َ
بار َو َ
س أَ ْفرا ُد ْالعائِلً ِة قُـرْ َ
َبعْ َد َتناوُ ِل َوجْ َب َة ْال َعشا ِء َجلَ َ
فاز لِـمُشا َه َد ِة األ ْخ ِ
ب ال ِّت ْل ِ
ٌَسْ َت ْفسِ ُرهُ َعنْ دِرا َس ِت ِه َو َفجْ أ َ ًة َرنَّ ْالهاتِـفُ َ ،ف َر َف َع أَحْ َم ُد السّما َع َة َ ،فإِذا ِبأَخٌ ِه ْال َكبٌر ْال َم ْوجو ِد ِبإِحْ ـدى َّ
ت
الث َكنا ِ
ِ
َ
ُفاجأ َ ِة َو َت َهلَّ َل(َ )1وجْ ُه ُه َوه َُو ٌُخاطِ بُ أخاهُ َو ٌَسْ َت ْفسِ ُرهُ
ْال َعسْ َك ِر ٌَ ِة ألَدا ِء ْالخ ِْد َم ِة ْال َو َط ِن ٌَ ِة ٌ َُحٌٌِّ ِه َ ،ف َف ِر َح أَحْ َمد ِبـ َه ِذ ِه ْالم َ
ًِ ْالخ ِْد َم ُة ْال َو َط ِن ٌَ ُة ٌا أَ ِبً
ِهاء م َِن ْالـمُكالَـ َم ِة َسأ َ َل أَحْ َم ُد أَباهُ  :ما ه َ
َعـنْ أَحْ والِ ِه ُث َّم َق َّد َم السَّما َع َة لِوالِ َد ٌْ ِه َوعِ ْن َد اال ْنت ِ
؟
ًِ َمسْ ؤولِ ٌَة ُك ِّل ْال َجزائِرٌٌن َوحُبَّ
جاب األَبُ قائِال ً :إِنَّ اسْ ِت ْقال َل َبالدِنا َو َسال َم َة َو َطنِنا َو َت َق ُّد َم َشعْ ِبنا ه َ
َفأ َ َ
َّ ()2
ْ
ْـن َه ِذ ِه ْالوا ِجـباتِ :وا ِجبُ
ْال َو َط ِن والذو َد
َع ْن ُه َوالرَّ فـْ َع مِن َشأ ِن ِه وا ِجبٌ ُم َقـَّدسٌ َعلى ُك ِّل مُواطِ ٍن َ ،ومِنْ َبٌ ِ
ٌ
ـه ًَ وا ِجبٌ ُم َقـدَّسٌ أَقٌـرَّ هُ( )3ال ُّدسْ ُتو ُر ا ْل َجزائِريُّ َ ،وه َ ْ
خاص
ٌِــع األَ ْش ِ
ْالخ ِْـد َمـ ِة ْال َو َط ِن ٌَ ِة َف ِ
ًِ إِلزا ِم ٌَة َعلى َجـم ِ
َ
َّ
مارهِم َ .و َتـ ْهدِفُ ْالخ ِْد َم ُة ْال َو َط ِن ٌَ ُة ٌا ُب َنًَّ إِلى
عون ِب ْال ِج ْنسٍ ٌَ ِة ْال َجزائ ِِر ٌَ ِة َو َت َ
ٌِن ٌَ َت َم َّت َ
الَّذ َ
جاوزوا الثا ِم َن َة َع َش َر مِنْ أعْ ِ
ْ
ُ
فاع َعنْ َوطِ ِن ِه َوحِما ٌَ ِة حُرِّ ٌَّ ِتهِ،
إِعْ دا ِد المُواطِ ِن إِعْ داداً َسلٌما ً ٌ َُؤ ِّهل ُه إِلى ال ِّد ِ
َو َكذا ْالمُسا َه َمة فً ال َّت ْن ِم ٌَ ِة ال َّشا ِملَ ِة َو ْال ِبنا ِء .إِنَّ ْالخ ِْد َم َة ْال َو َط ِن ٌَ َة َتعْ زٌ ٌز لِ َمنا َع ِة ْال َو َط ِن َو ْ
تك ِرٌسٌ ( )4لِ َم ْب َدأ ْالمُساوا ِة
سٌر ِة ال َّت ْن ِم ٌَة.
َو َت ْدعٌ ٌم لِ َم َ
ْ
الجْ ِتماعِ ٌَ ِة َو ً
الثقا ِف ٌَ ِة ْ
ألك َب ِر
ت ْالخ ِْد َم ُة ْال َو َط ِن ٌَ ُة َت ْل ِب ٌَ ًة لِ ُم َت َطلَّبا ِ
لَ َق ْد َتأ َ َّس َس ِ
مٌن ال َّترْ ِق ٌَ ِة ا ِ
فاع ْال َو َطنً َو َتأ ِ
ت ال ِّد ِ
ٌِن فً ْالخ ِْد َم ِة ْال َو َط ِن ٌَ ِة ُه ْم ج ُْز ٌء الَ ٌَ َت َج َّ
ْش
ـزأ ُ مِنْ أَ ْفرا ِد َ
ِن َول ِْلمُسا َه َم ِة فً َت ْن ِم ٌَ ِة ْال ِبال ِد َ .وأَنَّ ْالم َُج َّند َ
َع َد ٍد مُمْ ك ٍ
الجٌ ِ
)
6
(
)
5
(
َّ
الل ْال َو َط ِن
رٌر ْال َو َطنً َودِرْ ُع
الث ْو َر ِة فً ْالمُحا َف َظ ِة َعلى اسْ ِت ْق ِ
ْال َو َطنً ال َّشعْ ِبً الَّذي ه َُو َسلٌ ُل َجٌ ِ
ْش ال َّتحْ ِ
ْ
راب ٌَ ِة
راب ٌَ ِة ل ِْل ِبال ِد َو َسال َمتِها َوحِما ٌَ ِة َمجالِها ْال َجوي َو َم َ
ساحتِها ال ُّت ِ
فاع َع ِن ْال ِوحْ َد ِة ال ُّت ِ
َوسِ ٌا َد ِت ِه َو ْالقٌِام ِب َتأم ِ
ٌِن ال ِّد ِ
اإل ْقلٌ ِم ٌَة.
َومٌِاهِها ِ
)
7
(
ت
ب أَحْ َم ُد قا ِئالً  :إِ َذنْ لَ ٌْ َس ِ
َظ َّل أَحْ َم ُد مُصْ غٌِا ً ألَبٌ ِه ٌم َتأ َ ِّمالً ِف ٌَما ٌَقُولُهَُ ،و َبعْ َد أَنْ ا ْن َتهى األَبُ مِنْ َكال ِم ِه َ ،ع َّق َ
ًِ وا ِجبٌ َو َش َرفٌ  ،أَعِ ُد َ َ َ ُ
مام دِرا َستً
شار َ
ْالخ ِْد َم ُة ْال َوط ِن ٌَ ُة وا ِجبا ً َف َحسْ ب ٌا أَبً َ ،ب ْل ه َ
ك ٌا أبً أنْ أ ِ
ك فٌها َبعْ َد إِ ْت ِ
بٌل حُرِّ ٌَ ِة َو َطنِنا وعِ َّ
إِنْ شا َء هللا َ .ن َعم ُب َنًَّ َهذا أَ َق ُّل وا ِج ٍ
ــز ِت ِه
ب ،لَ َق ْد َ
ضحَّ ى اآلبا ُء ِبدِمائ ِِه ْم َوأَرْ واح ِِه ْم فً َس ِ
ضرٌ َبة ْال َع َر ِق مِنْ أَجْ ِل ْالمُحا َف َظ ِة َعلى َهذا ْال َم ْك َس ِ ْ
ظٌم الَّذي َت َح َّق َق
،و َعلى األبْنا ِء َد ْف َع َ
َوكرا َم ِت ِه َ
ب ال َع ِ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ٌون م َِن ال ُّش َهداء َ ،ف َرح ِِم هللا ُ ُ
ْرار َوأسْ َك َن ُه ْم َفسٌ َح ِجنانه
ش َهدا َءنا األب َ
ِب َفضْ ِل َتضْ حٌِات ِجسام َملٌون َونِصْ ف ال َمل ِ
أ ـ أتحاور مع النص  :أ ـ أتعرؾ علً معانٍ الكلمات :
 1ـ َت َهلَّ َل  :زاد نور وجهه تعبٌرا عن سعادته بمكالمة أخٌه  2 .ـ ّ
الذود  :ال ّدفاع .
 3ـ أقـرَّ هُ :أثبته .

 4ـ تكرٌس :تثبٌت ـ ترسٌخ ـ تعزٌز .

 5ـ سلٌل  :ولد ـ ابن .
 7ـ ع َّقب  :تابع أحمد مضٌفا على كالم أبٌه.

 6ـ درع :غطاء واق للجسم .

ب ـ أفهم النص
 عالم كان األب ٌستفسر من أحمد ؟  -من ر ّد على الهاتف و من كان المتصل ؟ -أٌن كان األخ األكبر ؟

 -ما هً المسؤولٌة التً تقع على كل الجزائرٌٌن دون تمٌٌز ؟

 متى أقر واجب الخدمة الوطنٌة ؟ و على من ٌجب ـ ما الدور الذي ٌؤدٌه رجال الخدمة الوطنٌة ؟ ما الذي عقب به أحمد على كالم أبٌه ؟ و ما رأٌك فً كالمه ؟مبلحظة :أَقٌـرَّ ال ُّدسْ ُتو ُر ْال َجزائِريُّ ْالخ ِْد َم ُة ْال َوط ِن ٌَ ُة ب َحسْ ِ َ
ْ
ّخ فً أَ َّول ذي
ِ
ب األ ْم ِ
ـر َر ْقم  74/10الم َُـؤر ِ
القِعْ َدة  1394هِجْ ري ْالمُوافِق لـِ 15نوفمبر 1974مٌالدي

َوم  :األحد  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  10 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

الخدمة الوطنَة

تعبَر شفوٌ وتواصل00
د

ملء إستبَان

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد هلُ 02

تربَة إسبلمَة 00د

أحب أسرتٍ ص ( ) 01
ّ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
٠ىزْف أّ٘١خ
اٌغ ِ١فٟ
اٌلفبع ػٓ
اٌٚ ٓٛٛ
َِبّ٘زٗ فٟ
اٌزّٕ١خ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة
أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

وضعَــة االنطبلق :ــ lمن َتولً حماَة الوطن ؟ ماهٍ مهام الجَش الوطنٍ الشعبٍ ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ من اتصل بالعابلة ؟ ـ بَن من جري الحوار ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( تهلل ـ اقره ـ
سلَل ـ عقب  -تكرَس)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة :
عبلم كان األب َستفسر من أحمد ؟ـ أَن كان األخ األكبر ؟ـ متً أقر واجب الخدمة الوطنَة ؟
 و علً من َجب ؟ـ ما الدور الذٌ َقوم به رجال الخدمة الوطنَة ؟حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة - :اجَب بنعم او ال  .كان االخ االصؽر فٍ ثكنة عسكرَة .
ان سبلمة الببلد هٍ مسإولَة الجَش الوطنٍ * تحمس احمد للمشاركة فٍ خدمة الوطن .
أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق
ـ متً رن الهاتؾ ؟  -من رد علً الهاتؾ ؟
بناء التعلم :
أطرح األسبلة التالَة ـ ما هو احساس االخ االكبر و هو َكلم عابلته ؟
لماذا كان مشتاقا لهم ؟متً أقر واجب الخدمة الوطنَة ؟ و علً من َجب ـ ما الدور الذٌ
َإدَه رجال الخدمة الوطنَة ؟ -ما الذٌ عقب به أحمد علً كبلم أبَه ؟ و ما رأَك فٍ كبلمه
؟لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ
َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

َتمكن المتعلم
من حل
مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق:
اشتري عامر 0صنادَق من التمر ب 0001دَنارا للصندوق
 كم َدفع للتاجربناء التعلم  * :المشكل: 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل , 2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 4/3ص  41كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝاألٍوح ٚ
لّ١زٙب فٟ
اٌؾ١ــبح ٚ
و١ف١خ
اٌّؾبفظخ
ػٍٙ١ب ٚ
اعزٕبة ِب
٠ئك ٞاٌٝ
٘لِٙب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق
* اذكر بعض األعمال التٍ تدل علً استقامة المإمن
بناء التعلم :
أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :استقاموا  ,أولَاإكم  ,نزال  ,تدعون ,
ولٍ حمَم أطرح األسبلة التالَة * * ما هو دور األسرة فٍ صبلح المجتمع ؟* كَؾ كانت
معاملة الرسول صلً هللا علَه وسلم ألسرته ؟ أقرأ الجمل ص ( )21ثم أطالبهم
بالقراءات الفردَة
األسرة هٍ مهد اإلنسان فٍ أحضانها َترعرع  .إذا صلحت األسرة صلح المجتمع كله .
تكون األسرة متماسكة إذا انتشرت بَن أفرادها المحبة و المودة و التعاون  .كان رسول هللا
صلً هللا علَه وسلم َعامل أسرته معاملة حسنة .
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
تعتبر األسرة فٍ اإلسبلم المنبت الطبَعٍ لئلنسان ففَها َولد و َترعرع و َكبر قال هللا تعالً
اجا لِّ َت ْس ُك ُنوا إِلَ َْ َها َو َج َعل َ َب َْ َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِنَّ فٍِ
َ :ومِنْ آ ََا ِت ِه أَنْ َخلَقَ لَ ُكم مِّنْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َو ً
َذلِ َك َآل ََا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ََ َت َف َّكرُونَ
استثمار المكتسبات :أطالبهم المعلم بإنجاز التمرَنات ص (  )00فٍ الكراسات

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

مإشر الكفاءة

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد هلُ 02

الكفاءة
القاعدَة

ص ( ) 01

تربَة مدنَة 00د

الحق فٍ التعلَم

َتمكن المتعلم
من حل
مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
ؽك اٌزؼٍُ ٚ
االعزٙبك فٟ
رؾٖ ً١اٌؼٍُ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :عند ثرَا  01جوهرة وعند أختها وهَبة 0أضعاؾ ما عندها – كم عندهما
معا ؟
بناء التعلم  * :المشكل: 3
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل , 4
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 2/1ص  42كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق ـ اذكر الخدمات التٍ َقدمها رجال الحماَة المدنَة فٍ حفظ صحة المواطن
بناء التعلم َ * :طرح المعلم األسبلة التالَة علً التبلمَذ :
ـ كَؾ تتعلم حرَة االختَار فٍ المدرسة ؟ـ ما هو النظام الذٌ َحكم المدرسة ؟
ـ من َخضع لهذا الحكم ؟ـ ما شروط التفوق فٍ الدراسة ؟ـ اذكر مسَرٌ الجمعَات الثقافَة
والرَاضَة ؟ـ كَؾ أظهر الهاتؾ النقال التطور العلمٍ ؟ ـ ما هٍ أسباب انتشار الحاسوب ؟
ـ حدد الخدمات التٍ َوفرها الحاسوب والهاتؾ النقال ؟ ـ ماذا تمثل الوثَقتَن المبَنتَن فٍ
الصفحة 00؟َسؤلهم المعلم قاببل :
ـ ما هٍ مراحل التعلَم فٍ الجزابر المستفَدة من مجانَة التعلَم ؟
ـ متً َكون التعلَم ( ذكر المرحلة) إجبارَا ؟
َطالبهم بكتابة واجبات المعلم وواجبات التلمَذ
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
* َستفَد الطفل من الحق فٍ التعلم متً بلػ سن التمدرس و هو إجبارٌ فٍ المراحل األولً
من التعلَم ومجانٍ فٍ جمَع المراحل
تشجع الدولة األسر الفقَرة علً تعلَم أبنابها بتقدَم المنح و األدوات المدرسَة لهم فٍ مطلع
كل سنة دراسَة .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  ) 00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* َطالبهم بكتابة عدد التبلمَذ الذَن انقطعوا عن الدراسة فٍ السنة الدراسَة
الماضَة و أسباب انقطاع كل تلمَذ و اقتراح حلوال مناسبة للحد من هذا االنقطاع .

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

صورة –
صبورة
– كتاب
– تجسَد
عملَة
االنتخاب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :االثنَن  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  10 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

الخدمة الوطنَة

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

االسماء الخمسة ( تقدَم )

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد هلُ 02

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠ىزْف
أّ٘١خ
اٌغ ِ١فٟ
اٌلفبع ػٓ
اٌٚ ٓٛٛ
َِبّ٘زٗ
ف ٟاٌزّٕ١خ
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً َتعرؾ
علً
االسماء
الخمسة
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

تارَخ  00د

ِمبِٚخ أؽّل ثبٞ
( ) 1848 – 1830

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ .

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

وضعَــة االنطبلق :ــ lمن َتولً حماَة الوطن ؟ ماهٍ مهام الجَش الوطنٍ الشعبٍ ؟
بناء التعلم  - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب مؽلقة ) ـ من اتصل
بالعابلة ؟ ـ بَن من جري الحوار ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( تهلل ـ اقره ـ سلَل ـ عقب -
تكرَس)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :عبلم كان األب َستفسر
من أحمد ؟ـ أَن كان األخ األكبر ؟ـ متً أقر واجب الخدمة الوطنَة ؟
 و علً من َجب ؟ـ ما الدور الذٌ َقوم به رجال الخدمة الوطنَة ؟قراءة ختامَة - :اجَب بنعم او ال  .كان االخ االصؽر فٍ ثكنة عسكرَة .
ان سبلمة الببلد هٍ مسإولَة الجَش الوطنٍ * تحمس احمد للمشاركة فٍ خدمة الوطن .
أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق  -استخرج من النص ما َدل علً إعجاب احمد بالخدمة الوطنَة ؟ .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  - .ما الهدؾ من الخدمة الوطنَة ؟
 كَؾ تساهم فٍ حماَة و طنك ؟ أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها رفع احمدالسماعة و إذا بؤخَه الكبَر َحََه  -.أجاب أبو أحمد عن استفساره  -.أقرت الخدمة الوطنَة
فٍ أول ذٌ القعدة  0010هـ  -.فتح أحمد فاه متعجبا  * .الوصول بالمتعلمَن الستنباط
القاعدة التالَة :القاعدة :األسماء الخمسة هٍ  :أب – أخ – حم – فو – ذو
استثمار المكتسبات :اسطر تحت األسماء الخمسة :
 سلم علً أخَك . ذو العلم محترم ال تفتح فاك أمام الناس . أطع أباك و احترمه . الطبَب ذو االختصاص أحسن من العام. أخوك و حموك قادمان من بعَد .وضعَة االنطبلق  :أوجد عددَن متتالَن مجموعهما 27:
بناء التعلم  * :المشكل: 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل , 2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 5/4/3ص  42كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق  :ــ متً أعاد الفرنسَون الهجوم علً مدَنة قسنطَنة ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  08و01ــ كَؾ قاد أحمد باٌ
المقاومة ؟ قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً
مضمونها .ــ أَن قاد احمد باٌ المقاومة ضد االستعمار ظــ ماذا فعل الفرنسَون إلؼراء
أحمد باٌ ؟ــ هل قبل أحمد باٌ بعرض فرنسا علَه ؟وما ذا إختار ؟ ــ لماذا فشل الفرنسَون
من احتبلل مدَنة قسنطَنة فٍ المرة األولً ؟ــ متً تم احتبلل مدَنة قسنطَنة ؟ــ ماذا فعل
أحمد باٌ بعد سقوط مدَنة قسنطَنة ؟ــ متً اضطر أحمد باٌ علً االستسبلم ؟ــ إقرأ رسالة
سكان قسنطَنة الً القابد الفرنسٍ الذٌ طالبهم باالستسبلم ؟ــ ما رأَك فَم جاء فَها ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
ال حظ السلم الزمنٍ الوارد فٍ الصفحة  01وحدّد وتعرؾ علً التسلسل الزمنٍ لؤلحداث .
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
ــ فشل القوات الفرنسَة من احتبلل مدَنة قسنطَنة سنة  0100ــ تمكن الجَش الفرنسٍ من
احتبلل مدَنة قسنطَنة سنة  0800ــ استسبلم أحمد باٌ سنة 0808
استخبلص جملة من المعارؾ وفق التسلسل التارَخٍ:
أستنتج  :قاوم أحمد باٌ القوات االستعمارَة عند نزولها بسَدٌ فرج  ,كما قاومها فٍ أقلَم
قسنطَنة وانتصر علَها فٍ البداَة لعدة عوامل منها :
ــ ثقة السكان به والتفافهم حوله واستعدادهم التام للجهاد والدفاع عن مدَنتهم
ــ معرفته التامة بالمنطقة .
ــ وجود أسوار وحصون تحَط بالمدَنة
االّ أنّ إصرار فرنسا علً هزَمته و إعدادها لجَش قوٌ و مسلح بؤحدث األسلحة جعلته
َنسحب من قسنطَنة بعد سقوطها سنة  , 0800و َواصل القتال فٍ مناطق أخري إلً أن
اضطر إلً االستسبلم سنة  0808م
استثمار المكتسبات :اذكر بعض الثورات التٍ ظهرت فٍ الجزابر

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

نوعَة الهواء و الماء
(عواقب التلوث)

تربَة فنَة
 00د

القواعد الفنَة للخط الكوفٍ

َتمكن
المتعلم
من الوعٍ
بضرورة
معالجة
النفاَات
وتجنب
رمٍ
العناصر
الملوثة
فٍ
الطبَعة
َتمكن
المتعلم من
إنجاز
تصمَمات
فنَة خطَة ,
بتوظَؾ
القواعد
الفنَة و
االسس
العلمَة
للخط
الكوفٍ
الهندسٍ
إنجاز اعمال
فنَة
تشكَلَة
زخرفَة
هندسَة ,
نباتَة ,
حَوانَة

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها
َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ * أخطار الؽازات التٍ تخرج من عوادم السَارات
* تدفق قنوات الصحٍ نحو المَاه السطحَة -ماذا تعنٍ نقاوة الهواء و الماء ؟
بناء التعلمات :النشاط الثالث
 َقرأ المعلم الفقرة ص  00بوضوحـ َدعوهم لقراءة الفقرة
ـ ما هو تؤثَر وجود األوزون علً صحة اإلنسان و بَبته ؟
ـ ما هو سبب تشكل ثقب األوزون ؟
ـ ما هٍ الحلول لحماَة األوزون من التلؾ ؟
المحتوي المعرفٍ
 تلوث نشاطات اإلنسان الصناعَة الؽبلؾ الجوٌ وتخرب طبقة األوزون و تسبباألمراض التنفسَة َ -سبب تلوث الماء العدَد من األمراض و األوببة
استثمار المكتسبات * :ما هٍ آثار تلوث الماء و الهواء علً اإلنسان و بَبته ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات

الوسابل

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

أقبلم
ــ ألوان
مابَة
ــ الوان
ترابَة أو
زَتَة

استثمار المكتسبات أطلب من التبلمَذ بإنجاز لوحة بها كلمات بالخط الكوفٍ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  10 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

الخدمة الوطنَة

صرؾ أو إمبلء

إمبلء جمل لتنمَة المهارات الخطَة

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد هلُ 02

جؽرافَا

التموقع قارَا و عالمَا

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠ىزْف
أّ٘١خ
اٌغ ِ١فٟ
اٌلفبع ػٓ
اٌٚ ٓٛٛ
َِبّ٘زٗ
ف ٟاٌزّٕ١خ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم
َرسم
الكلمات
رسما
صحَحا
محترما
قواعد
الكتابة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :ما هو العدد الذٌ ضعفه مع نصفه َساوٌ01:
بناء التعلم  * :المشكل: 3
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكل  4و , 5
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 7/6ص  43كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

َتمكن
المتعلم من
إدماج
التعلمات
المكتسبة
فٍ مجال
موقع
الجزابر

ا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف

وضعَـة االنطبلق ــ حدد موقع والَتك فبلكَا من خبلل الخرَطة
ــ ماالذٌ َفصل الجزء األسَوٌ عن الجزء اإلفرَقٍ للوطن العربٍ ؟
بناء التعلم أكِظ ِىزَجبرٟ
 1ـ اٍزؼٓ ثقو٠طخ اٌؼبٌُ ٓ ًٌّ 37ء اٌغلٚي اٌزبٌٟ
كٌٚخ ِٓ لبهح
كٌٚخ ِٓ لبهح
كٌٚخ ِٓ لبهح
كٌٚخ ِٓ لبهح
أٚهٚثب
آٍ١ب
أِو٠ىب
افو٠م١ب

ِوالجخ كهعخ رؾىُ
اٌّزؼٍّ ٓ١فٟ
رٛظ١ف اٌّؼبهف
اٌّىزَجخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :ــ lمن َتولً حماَة الوطن ؟ ماهٍ مهام الجَش الوطنٍ الشعبٍ ؟
بناء التعلم  - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب مؽلقة ) ـ من اتصل
بالعابلة ؟ ـ بَن من جري الحوار ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( تهلل ـ اقره ـ سلَل ـ عقب -
تكرَس)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :عبلم كان األب َستفسر
من أحمد ؟ـ أَن كان األخ األكبر ؟ـ متً أقر واجب الخدمة الوطنَة ؟
 و علً من َجب ؟ـ ما الدور الذٌ َقوم به رجال الخدمة الوطنَة ؟قراءة ختامَة - :اجَب بنعم او ال  .كان االخ االصؽر فٍ ثكنة عسكرَة .
ان سبلمة الببلد هٍ مسإولَة الجَش الوطنٍ * تحمس احمد للمشاركة فٍ خدمة الوطن .
أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَـــــة االنطبلق  -علً من تجب الخدمة الوطنَة ؟ ـ ما الدور الذٌ َإدَه رجال الخدمة
الوطنَة ؟
بناء التعلم َ -تداول جمَع المتعلمَن علً قراءة فقرة قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ * َ -تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة
مسترسلة سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .
 ما الذٌ عقب به أحمد علً كبلم أبَه ؟ -و ما رأَك فٍ كبلمه ؟ إمبلء الفقرة اآلتَة :سبل َم َة َو َطنِنا َو َت َق ُّد َم َ
ب ا ْل َو َط ِن
ش ْع ِبنا ه ٍَِ َم ْسإولِ ََة ُكل ِّ ا ْل َجزابِرََن َو ُح َّ
استِ ْقبلل َ َببلدِنا َو َ
(( إِنَّ ْ
الر ْفـ َع مِن َ
ـن َه ِذ ِه ا ْلوا ِجـبا ِ
ت:
ب ُم َقـَّ ٌ
شؤْنِ ِه وا ِج ٌ
وال َّذو َد َع ْن ُه َو َّ
دس َعلً ُكل ِّ ُمواطِ ٍن َ ,ومِنْ َب َْ ِ
ِرٌ َ ,وه ٍَِ إِ ْلزا ِم ََ ٌة َعلً
ُّس ُتو ُر ا ْل َجزاب ُّ
ـرهُ الد ْ
س أَقٌ َّ
ب ُم َقـ َّد ٌ
ب ا ْلخِـدْ َمـ ِة ا ْل َو َطنِ ََ ِة َفـ ِه ٍَ وا ِج ٌ
وا ِج ُ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َِــع األَ ْ
مارهِم .
ش ِ
خاص ا َّلذَِنَ ََ َت َم َّتعونَ بِال ِجنسٍ ََ ِة ال َجزاب ِِر ََ ِة َوتج َاوزوا الثا ِمنة َعش َر مِنْ أ ْع ِ
َجـم ِ
ِّفاع عَنْ َوطِ ِن ِه
ِؾ ا ْلخِدْ َم ُة ا ْل َو َطنِ ََ ُة َا ُب َن ٍَّ إِلً إِ ْعدا ِد ا ْل ُمواطِ ِن إِ ْعداداً َ
َو َتـ ْهد ُ
سلَما ً َُ َإ ِّهلُ ُه إِلً الد ِ
َوحِما ََ ِة ُح ِّر ََّتِهَِ ,و َكذا ا ْل ُمسا َه َمة فٍ ال َّت ْن ِم ََ ِة ال َّ
شا ِم َل ِة َوا ْل ِبناءِ  .إِنَّ ا ْلخِدْ َم َة ا ْل َو َطنِ ََ َة َت ْعزَ ٌز لِ َمنا َع ِة
سَر ِة ال َّت ْن ِم ََة )).
َس لِ َم ْب َدأ ا ْل ُمساوا ِة َو َتدْ عَ ٌم لِ َم َ
ا ْل َو َط ِن َوت ْك ِر ٌ
استثمار المكتسبات  -التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كٌٚخ ِٓ لبهح
أل١بٔ١ٍٛب

 2ـ اّوػ أّ٘١خ ِٛلغ اٌغيائو
 4ـ اٍزؼٓ ثّب رؼٍّزٗ إلوّبي اٌزؼبث١و اٌٛاهكح ف ٟاٌزّو38 ٓ 4 ٓ٠
 5ـ ػملد ٕلالخ ػجو األٔزؤ١ذ ِغ أؽل أٛفبي ثٍل آفو فَؤٌه ػٓ ِٛلغ ٕٛٚه اٌغيائو ٚأّ٘١خ
٘نا اٌّٛلغ  .أعجٗ ف ٟثٚؼخ أٍطو
 6ـ اِأل اٌفواغبد ثبٌىٍّبد اٌزبٌ١خ  :اٌ ٓٛٛاٌؼوث ٟــ ّ˚12ولب ˚9ٚغوثب ــ ّّ˚37 ٚ˚19بال ــ
اٌجؾو األث ٘١اٌّز ٍٜٛــ ِلاه اٌَوٛبْ ــ  2.381.741وٍُ ²ــ افو٠م١ب ــ  ْٛ١ٍِ30وٍُ ²

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات.
.الخ

 7ــ اِأل اٌغلٚي اٌزبٌٟ
اٌلٌٚخ
ٌ١ج١ب
رٌٔٛ
اٌّغوة
اٌٖؾواء اٌغوث١خ
ِٛه٠زبٔ١ب
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا 8ـ استعن بالخرَطة صفحة  08وامؤل
الفراؼات التالَة
 1ـ تتنوع ثروات البلدَات وإمكانَاتها االقتصادَة
اٌَّبؽخ

تربَة بدنَة 00د

أزمبء اٌؾً إٌّبٍت ٌّٛاعٙخ اٌّٛلف

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِٓ االٔقواٛ
 ٚاٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

اٌؼبّٕخ

ٛٛي ؽلٚك٘ب

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :القفز إلً أبعد مكان) سَر اللعبة :
ثبلث ورشات بها :
ـ مسافة استعدادَة 0م
ـ منطقة الوثب  01سنم تبعد عن المجال األول ب 0م
ـ  0مجاالت اتساعها 01سنم للورشة األولً 01 ,سنم للثانَة  01سنم للثالثة.
* الجرٌ والوثب من منطقة الوثب ومحاولة السقوط فٍ أبعد مجال.
* تحتسب النقاط حسب المجال المحدد.
* تحتسب النتَجة فدرَا وجماعَا.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  08نوفمبر  0100م الموافق لـــ  10 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الماء ثروة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

الؽدَر الطموح

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 1

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
تسمَة
الكسور
باستعمال
التعابَر (
نصؾ  ,ثلث
 ,ربع ) .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم
من
الوعٍ
بضرورة
معالجة
النفاَات
وتجنب
رمٍ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـة  - -ما الشٍء الذٌ تحَا به كل الكابنات ؟ -هل َمكنك االستؽناء عنه ؟
بناء التعلم  :تقدَم القصة  :أسرد النص  -بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم
؟استثمار القصة  . :مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ لماذا ال َستطَع االنسان أن
َستؽنٍ عن الماء ؟
ـ ما مقدار المساحة التٍ َؽطَها الماء فٍ الكرة األرضَة ؟
ـ كَؾ َمكن لئلنسان أن َحافظ علً الماء ؟
استثمار المكتسبات :استخبلص المعلومة  :أٍزقٍٔ اٌّؼٍِٛخ  ٚاْ أِىٓ رل ْٚػٍٝ
اٌَجٛهح -.لواءح ّٔٛمع١خ  .لواءاد فوك٠خ ِٓ ٛوف اٌزالِ١ن .و١ف ال ٠فوػ ـ أٍٛت ِٓ أِه
كفزون
وضعَـــــة االنطبلق  * :ـ ما هٍ مختلؾ مصادر المَاه التٍ تعرفها ؟
ـ أذكر أسماء بعض األنهار العربَة .
بناء التعلم  :أقرأ النص ص ()00الكتب مؽلقة والتبلمَذ َستمعون أقرأ المقطوعة بصوت
واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح المفردات ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه
األبَات ؟
ـ ما هٍ أمنَة الؽدَر الطموح ؟
ـ لماذا تمنً الؽدَر أن َصبح نهرا كبَر؟
ـ استخرج من األبَات ما َدل علً
رؼبة الؽدَر فٍ التطور إلً األحسن .
ـ هل فاز الؽدَر الطموح فٍ تحدَه للنهر؟
وما العبارة الدالة علً ذلك؟
ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ ـ أتمم إلً المابة الموالَة األعداد التالَة . 199 , 677 , 168 , 99 :
بناء التعلم ـ ـ ٠ىزْف :

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

اسسم ششيطا وقم بتززئته إنى رزأيه متساوييه و قم بتهىيه انززء 1
1
2
1
2
* مارا يمخم انززء انمهىّن بانىسبت نهششيط ؟ عبّش عىه بكسش .
وصف = .....
* اسسم ششيطا آخش و رزئه إنى حالث أرزاء متساويت  ،نىّن رزء واصذا  ،و عبّش عىه
بكسش .
2

3

1

3

2

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

1

....... = .......
* اسسم ششيطا آخش و رزئه إنى أسبع أرزاء متساويت  ،نىّن رزء واصذا  ،و عبّش عىه
بكسش .
4

3

2

3 4
1
....... = .......

2

1

استثمار المكتسبات:

ت.ع.
و تكنولوجَة

نشاط إدماج

الحصة الثانَة .
* تنجز التمارَن  3 ,2 , 1ص 45خبلل
ّ
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق ـ
* ما هٍ آثار تلوث الماء و الهواء علً اإلنسان و بَبته ؟
بناء التعلمات :ضع الكلمات التالَة فٍ المكان المناسب
( نقل  ,المصانع  ,الهواء  ,البَبة  ,الملوثة  ,مصادر  ,الشمسَة  ,الرَاح )
لحماَة  ........من مخاطر تلوث َ .........جب حث المواطن علً استعمال وسابل ........
بدَلة عن السَارات الخاصة ( الدراجات العادَة  ,وسابل النقل الجماعَة )
تزود مداخن  .........بمرشحات لتصفَة الهواء من الؽازات  ........استعمال ........
للطاقة ؼَر ملوثة كالطاقة  .........و طاقة .................
* ضع كل كلمة من الكلمات التالَة فٍ المكان الفارغ المناسب فٍ النص :

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات

العناصر
الملوثة
فٍ
الطبَعة

( جراثَم  ,األدوَة  ,خطَرة  ,األمراض  ,منظفات  ,سامة)
ـ مَاه المجارٌ هٍ ما تصرفه المراحَض  ,و فٍ كثَر من األحَان تتوجه المجارٌ إلً
الودَان أو البحر مباشرة و المَاه التٍ تنقلها ملوثة كرَهة الرابحة و  ........علً حد سواء
فهٍ تحتوٌ علً َ ........مكن أن تسبب  .......و علً  .....قوَة َ ,مكن أن تكون
 .........وحارقة و علً  .........التٍ سبق أن تناولها اإلنسان
المكتسبات :ـ كَؾ نحد من خطر تلوث المَاه ؟

الخبلصة و
قراءتها

.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

ملء استبَان 1
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق تعرَؾ االستبانة :
االستبانة هٍ استفتاء علً شكل مسح آلراء عَنة مستهدفة من الناس (المستجَبَن)
فٍ جوانب محددة من موضوع البحث .وتبدأ االستبانة بتحدَد األهداؾ للحصول علً
معلومات وبَانات حول جوانب الموضوع ومن ثم تفسَر هذه البَانات والمعلومات
للخروج بنتابج علمَة واضحة حول الموضوع.
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة  :ـ ترَد معرفة عدد التبلمَذ الذَن َنجزون
واجباتهم فٍ مجموعات  .ماذا تفعل ؟ـ و لمعرفة الذَن َشاهدون مقاببلت كرة القدم ؟
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن باإلجابة عن األسبلة المطروحة وبصراحة
وتؤكد أن إجابتك ستحظً بالسرَة التامة  ,وذلك بوضع عبلمة ( × ) فٍ خانة ( نعم )
أو ( ال ) َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  01نوفمبر  0100م الموافق لـــ  10 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

ملء استبَان 1
إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 1

معالجة لؽة
عربَة00
د

االسماء
الخمسة (
تقدٌم )

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
تسمَة
الكسور
باستعمال
التعابَر (
نصؾ  ,ثلث
 ,ربع ) .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً َتعرؾ
علً االسماء
الخمسة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبورة
,
األلواح

وضعَة االنطبلق ـ
ـ أتمم إلً المابة الموالَة األعداد التالَة . 199 , 677 , 168 , 99 :
بناء التعلم ـ
الحصة الثانَة .
* تنجز التمارَن  3 ,2 , 1ص 45خبلل
ّ
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت
استثمار المكتسبات:

* تنجز التمارَن  3 ,2 , 1ص 45خبلل
خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
....الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

أحب أسرتٍ ص ( ) 01
ّ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌزؼوف ػٍٝ
األٍوح ٚ
لّ١زٙب فٟ
اٌؾ١ــبح ٚ
و١ف١خ
اٌّؾبفظخ
ػٍٙ١ب ٚ
اعزٕبة ِب
٠ئك ٞاٌٝ
٘لِٙب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق* اذكر بعض األعمال التٍ تدل علً استقامة المإمن
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة :استقاموا  ,أولَاإكم
 ,نزال  ,تدعون  ,ولٍ حمَم أطرح األسبلة التالَة * * ما هو دور األسرة فٍ صبلح
المجتمع ؟* كَؾ كانت معاملة الرسول صلً هللا علَه وسلم ألسرته ؟ أقرأ الجمل
ص ( )21ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
األسرة هٍ مهد اإلنسان فٍ أحضانها َترعرع  .إذا صلحت األسرة صلح المجتمع كله .
تكون األسرة متماسكة إذا انتشرت بَن أفرادها المحبة و المودة و التعاون  .كان
رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َعامل أسرته معاملة حسنة .
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
تعتبر األسرة فٍ اإلسبلم المنبت الطبَعٍ لئلنسان ففَها َولد و َترعرع و َكبر قال هللا
اجا لِّ َت ْس ُك ُنوا إِلَ َْ َها َو َج َعل َ َب َْ َن ُكم َّم َو َّد ًة
تعالً َ :ومِنْ آ ََا ِت ِه أَنْ َخلَقَ لَ ُكم مِّنْ أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْز َو ً
َو َر ْح َم ًة إِنَّ فٍِ َذلِ َك َآل ََا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ََ َت َف َّك ُرونَ
استثمار المكتسبات :أطالبهم المعلم بإنجاز التمرَنات ص (  )00فٍ الكراسات

الوسا
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كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ...الخ
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األسبوع الرابع فً هذا الشهر
واألسبوع الحادي عشر سنوٌا

َو ُم ال ُمعلِّم
ُ
تعبث ِب ُك ِّل
كان ذلك الٌو ُم جمٌالً ِب َشمسِ ه ال ّدا ِف َئة  ،و َن َسماتِه الرَّ قٌ َق ِة الّتً كانت
ج َه ًة
َشًْ ٍء َخفٌ ٍ
ِس من أكتوبر حٌ َنما َخ َر َجت آ ِم َنة مِن َمنزلِها ُم َّت ِ
ف َح ْولَها  ،إ َّن ُه ٌو ُم الخام ِ
ِراس َتها الجا ِم ِع ٌَّ َة لِ َتد ُخ َل عالَمًا
نحو الجام َِعة ،وهً ُت َف ِّك ُر فً هذ ِه السَّن ِة الّتً َس ُتك ِم ُل فٌها د َ
ت َعلَّها ُتساعِ ُدها فً المُس َتق َبل ،إ َّنه َعالَ ُم
َجدٌ ًدا ال تعرفُ عن ُه ش ٌْ ًئا سِ وى ِذ ْك َرٌا ٍ
ال َّت ْدرٌس.و ِب ُخ ُ
ج ِدٌَّة َش َّقت آمنة َطرٌ َقها و ها هً ذي
ط َوا ٍ
ت َسرٌ َعة َت ُن ُّم عن َنشاطٍ و ِ
بادالن ال َّتحاٌا .
صدٌقـَتِها ُس َمٌَّة و َت َت
تص ُل إلى الجامعة لِ َتل َتق ًَِ ِب َ
ِ
تان فً ُر ْك ٍن مِن أَ
ض ْوضا ِءَّ 1
ت َّ
الطلَ َبة
َجلس ِ
ركان الجام َِعة بعٌ ًدا عن َ
ِ
الطالِ َب ِ
وص َخب 2ال َمارَّ ة و الص ُ
َّمت ٌ َُخ ٌِّ ُم على المكان ،كانت ُك ُّل واحدَ ٍة مِنهُما ُت َح ِّد ُق بعٌ ًدا فً
َ
رٌن ٌا ُس َمٌَّة أنَّ َهذا
صم ٍ
ُرور َوق ٍ
األُفُق.و َبعدَ م
وٌل َن َط َقت آ ِم َنة قائِلة " :أَ َت ْد َ
ت مِن َ
ت َط ٍ
ِ
3
ال َع ِن ال َمكا َن ِة السَّا ِمٌَّة 4الّتً َو َه َبها هللاُ َع َّز و
صو ٍ
ال ٌَوم ٌَو ٌم ٌُ َمجِّ ُد الم َُعلِّ َم وٌُعلِنُ ِب َ
ت َع ٍ
صرَّ أنْ ٌَن ُ
زمان؟"
كان و َعب َْر ُك ِّل
ش َر ُن َ
َج َّل لَهَُ ،كٌْف ال وه َُو الّذي أَ َ
ٍ
ِلم فً ُك ِّل َم ٍ
ور الع ِ
ُ
َّباحَ ،ت َذ َّك ُ
رت
َر َّدت َعلٌَها ُس َمٌَّة قائِلة ":هو َ
ذلك ما كان ٌَ ْش َغ ُل فِ ْكري مُنذ الص ِ
ٌِن
ٌنَ ،ف َهل َت َت َخ ٌَّل َ
صبح م َُعلِّ َم َت ِ
عن ال َّت َخرُّ ج سِ وى أَشه ٍُر َقلٌلَة لِ ُن ِ
الٌو َم ٌا آمِنة أ َّنه ال ٌَ ْفصِ لُنا ِ
لٌن القا َعة َف ٌَ ْب َت ِدرُكِ ال َّت ُ
حٌَّة ،ومع لَ َ
حظ ِة
المٌذ ِبال َّت ِ
حٌن مُعلِّ َم ًة َتد ُخ َ
صب َ
ذلك ال َم ْوق َ
َ
ِف حٌِ َنما ُت ِ
فسكِ ُ
دٌن ل ُه َوصْ ًفا ،إ َّن ُه ال ُّشعو ُر ِبال َمسْ ؤُ ولٌَِّة؟"
ج َ
اللِّقا ِء األولى ٌَ ْخ َتلِ ُج َن َ
شعو ٌر ال َت ِ
ُ
صدٌ َقتً َمرْ َحلَ ًة َمرَّ ت مِن َحٌاتً م ُ
الَ ِز ْل ُ
َ
حتفظ
والزالَت ذاك َِرتً َت
من
ت أَذك ُر ٌا َ
ُنذ َز ٍ
خص لَم أَ ْل َت ِق ب ِه م ُ
ار ْقناهُ.
ِب َش ٍ
ُنذ َف َ
َ
وم َولَجْ َنا
رحلَ ُة ٌَو َم أَنْ ُك َّنا صِ غارً ا ال ُن ْد ِر ُ
ك َش ٌْ ًئا فً َ
ِلك ال َم َ
َكا َنت ت َ
الحٌاة ولَكِن 5مِن أوَّ ِل ٌَ ٍ
ِلم ٌَسْ َط ُع َوهَّاجً ا فً
فٌه َ
باب المدرسة إلى أن َخ َرجنا مِنها لَ ْم َنشعُر إالَّ و ِب ُن ِ
ور الع ِ
صُدورنا لِ ٌَمْ ح َُو ُ
لك ال َّشخصُ م َُعلِّ َمنا ،المُعلِّ ُم الّذي ُك َّنا
هل مِن أَرْ واحِنا .و كان ذ َ
ظ ْل َم َة َ
الج ِ
ِ
ُ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
ح ًدا مِن أفرا ِد عا ِئلتِنا حتى أننا كنا نقضً َمع ُه
َنك ُب ُر و ٌَكب ُر معنا حتى
صار ِبالنسْ َبة لنا وا ِ
َ
كثر أَ ْوقاتِنا .
أَ َ
الحنان ٌَ ،عْ طِ فُ َعلٌنا أَحٌا ًنا ،و أحٌا ًنا
كان ل َنا أبًا َثا ِنًٌا ٌَمْ َنحُنا مع ُك ِّل َمعْ لُو َم ٍة الحُبَّ و َ
َ
ٌر أَنَّ َقسْ َو َت ُه كان ٌَسْ َت ِم ُّدها مِن
أُخرى ُك َّنا ال َنرى فً َع ٌْ َن ٌْ ِه سِ وى ال َقسْ َوة ،كان ٌَ ْقسُو َغ َ
حرْ صِ ه ال َّشدٌ ِد على َنجاحِنا .
َخ ْوفِه علٌنا و مِن ِ
خلِه عِ ندما ٌَ ْخ َت ِبرُنا و ُنحْ ِر ُز
رح ُة الَّتً ُك َّنا َن ُحسُّها ِبدا ِ
ِلك ال َف َ
ل ْم َتغِب َعن ذاك َِرتِنا ت َ
ُشب ُه الس ََّخ َط 6على ُك ِّل َمن أَ ْخ َف َق ِم َّنا فً
َعال َما ٍ
الوق ِ
ت َجٌِّدَ ًة و فً ذا ِ
ت َ
ت ُك َّنا َنل َم ُح َش ٌْ ًئا ٌ ِ
اإلجا َبة َكأ َّن ُه أ ٌخ َكبٌ ٌر أو أَبٌ ٌ َُو ِّب ُخ اِب َن ُه عِ ندما ٌ ُْخف ُِق.
َ
ٌر أ َّننا ل ْم َن ُكنْ ُن َبالًِ ِب َما
ج ِبه ول ْم ٌَ ْشكِ َه َم ُه لَنا ٌومًاَ ،غ َ
لَ ْم ٌَ َت َ
وان م َُعلِّمُنا ٌَومًا عن أدا ِء وا ِ
مٌل و أُرْ سِ ُل
كان ٌَش ُع ُر بهِ ،ال لِ َشًْ ٍء إالَّ أل َّننا ُك َّنا صِ غارً ا ،ولَ ِك ِّنً ال ٌَو َم أَعْ َت ِرفُ ِب َ
الج ِ
ج ٍّد و َك ٍّد أنْ
ارا ِ
دٌر لِهذا الرَّ ج ُِل الّذي َح َم َل ال ِم ْش َع َلَ ،
أَسْ مى عِ َب َ
وع َز َم ِب ُك ِّل ِ
كر و ال َّت ْق ِ
ت ال ُّش ِ
بر َّ
مان وفً ُك ِّل َمكان.
ٌ ُْك ِم َل ِرسالَ َة األ ْن ِب ٌَا ِء َع َ
الز ِ

أتعرؾ علً معانٍ المفردات :
-1ضوضاء = أصوات

ٌُ-3مجّ د = ّ
ٌعظم

ٌ-5سطع = ٌنتشر

-2صخب المارّ ة = صٌّاح المارّ ة

-4السّامٌة= العالٌّة

-6السّخط = الغضب

افهم النص :
* كٌف وصف الكاتب ذلك الٌوم ؟
* من هو الرجل الذي كانتا تتكلمان عنه ؟
* أٌن كانت متجه أمنة ؟
* لماذا كان المعلم ٌقسو على التالمٌذ ؟
* لماذا انعزلتا عن الضوضاء ؟
* ماهً المهنة التً ستعمل فٌها الطالبتان؟
* بماذا وصفت كل واحدة هذا المعلم ؟
* مع من التقت ؟ * بماذا تعترف الٌوم البنتان ؟
أعبر :
* تخٌل نفسك مكان أمنة أو سلوى كٌف تصف المعلم الذي ٌدرسك ؟ ماذا تقول
لزمالئك عن فضله علٌك ؟
* الٌوم الخامس من شهر أكتوبر هو عٌد المعلم .اكتب له بطاقة تهنئة تبرز فٌها أهم ما
تعلمته من معلمك .
 -عبر له عن أغلى هدٌة تقدمها له فً نهاٌة السنة الخامسة و كٌف ذلك ؟

َوم  :األحد  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  11 :صفر  0000هـ
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َوم المعلم

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د
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رَاضَات 00د
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وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
٠ىزْف أّ٘١خ
اٌّزؼٍُ ٚ
اٌغٙل اٌنٞ
٠جنٌٗ ِٓ أعً
ٔغبػ رالِ١نٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 أن َجَب المتعلمعن األسبلة
المطروحة
أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

صَؾ كَؾ تستعد للرجوع إلً المدرسة ؟ما هٍ التحضَرات
وضعَــة االنطبلق :بعد عطلة ال ّ
التٍ تقوم بها ؟  -خبلل أٌ شهر َكون ذلك ؟ ـ كَؾ تلتقٍ بزمبلبك ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
ـ مع من التقت ؟
مؽلقة ) ـ أَن كانت متجهة أمنة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ضوضاء ـ صخب
المارة ـ َمجد ـ السامَة ـ َسطع )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة
وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة  :ـ كَؾ وصؾ الكاتب ذلك الَوم ؟ـ مع من التقت ؟ـ لماذا انعزلتا عن الضوضاء ؟
ـ ما هٍ المهنة التٍ ستعمل فَها الطالبتان ؟ـ من هو الرجل الذٌ كانتا تتكلمان عنه ؟
ـ بماذا وصفت كل واحدة هذا المعلم ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ فٍ رأَك األسباب التٍ جعلت الطالبتان تختاران هذه المهنة ؟
ـ عبلم َدل هذا الحوار الذٌ دار بَن هاتَن الطالبتَن ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ فَم كانت الطالبتان تحدقان ؟ـ بم َعرؾ المعلم ؟
ـ هل تقبلت الطالبتان مهنتهما التٍ تستعدان المتهانها مستقببل بسهولة ؟ـ صؾ شعور
الطالبتان وهما تنتظران هذه المهنة .ـ تصور أنك تحاورت مع إحداهما كَؾ ترد و بماذا
تشارك ؟ ـ تحدث بما دار بَنكما من حدَث .ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ الطالبتَن ؟
ـ لو كنت مكانهما ماذا كنت ستفعل ؟* تخ َّل نفسك مكان أمنة أو سلوي كَؾ تصؾ المعلم
الذٌ َدرسك ؟ ماذا تقول لزمبلبك عن فضله علَك ؟
* الَوم الخامس من شهر أكتوبر هو عَد المعلم  .اكتب له بطاقة تهنبة تبرز فَها أهم ما
تعلمته من معلمك  .ـ عبر له عن أؼلً هدَة تقدمها له فٍ نهاَة السنة الخامسة و كَؾ ذلك
؟و ما رأَك فٍ كبلمه ؟لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم
فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

َتمكن المتعلم
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق:
قسمت أمك بَنك وبَن إخوتك الثبلثة خبزة واحدة  -كم َؤخذ كل واحد؟ عبر عن ذلك بكسر
بناء التعلم  :أنجز أنت وزمالؤك هذا العمل متبعا الخطوات السابقة ثم أعد فتح الورقة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ثؤٚعٗ اٌَ١و
ف ٟاإلٍالَ ٚ
ِّبهٍزٗ فٟ
اٌؼجبكاد

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
وسلَم

مإشر الكفاءة

وأرسم بخطوط أثر الطً الناتج ثم قم بتلوٌن ثالثة أجزاء .
 أكتب هذا الكسر كتابة رقمٌة ثم حرفٌة .مثل الكسر  4/2بشرٌط مناسب وأكتبه (.نفس العمل مع الكسرٌن  6/3و 6/5مطالبة المتعلمٌن بكتابة أمام كل كتابة رقمٌة كتابة حرفٌة تناسبهااستثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن ( 3/2/1ص  47كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق إذا كنت مرَضا وال تستطَع القَام كَؾ تصلٍ ؟ لماذا؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :الصبلة الرباعَة ,
الصعَد الطَب  ,رخص
أطرح األسبلة التالَة * ماذا َفعل المصلٍ إذا نسٍ ركنا من أركان الصبلة؟
* إذا قام المصلٍ لصبلة العصر ثم نسٍ كم ركعة صلً ما ذا علَه أن َفعل ؟
* كم ركعة َصلٍ المسافر فٍ صبلة الظهر ؟
أقرأ الجمل ص ( )25ثم َطالبهم بالقراءات الفردَة
فرض هللا علً كل مسلم خمس صلوات فٍ الَوم و اللَلة  .لم َعؾ المسلم من الصبلة و فٍ
أٌ حال من األحوال  .المسلم فٍ حاجة إلً هللا فٍ جمَع األحوال و الظروؾ  .هللا رحَم
بعباده لم َكلفهم ماال َقدرون علً فعله  .شرع هللا تعالً قصر الصبلة فٍ السفر حتً
َإدٌ المسافر صبلته دون مشقة  .التَمم َكون باستعمال الصعَد الطَب
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َ :سروا وال تعسروا و بشروا وال تنفروا .
استثمار المكتسبات :أطالبهم المعلم بإنجاز التمرَنات ص (  )00فٍ الكراسات

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 02

تربَة مدنَة 00د

الوحدة االدماجَة الثانَة ص ( ) 01

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

َتمكن المتعلم
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :عند ثرَا  01جوهرة وعند أختها وهَبة 0أضعاؾ ما عندها – كم
عندهما معا ؟
بناء التعلم  * :المشكل: 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول التمارَن , 3/2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل المشكلَن ( 4ص  47كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
اٌؾمٛق
األٍبٍ١خ
اٌّزؼٍمخ
ثبٌزؼٍٚ ُ١
اٌوػب٠خ
االعزّبػ١خ ٚ
اٌٖؾ١ـخ ٚ
اٌؼًّ ػٍٝ
االٍزفبكح ِٕٙب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق ـ حدد الخدمات التٍ َوفرها الحاسوب والهاتؾ النقال ؟
بناء التعلم  :أطلب من التبلمَذ فتح الكتب
ص (  ) 01وأدعوهم بعد شرح المطلوب تصحَح التمرَنات
أكمل الناقص بالمعلومات المناسبة
ـ الحق فٍ الرعاَة الصحَة َعنٍ استفادة المواطن من الخدمات الصحَة طوال حَاته :
 0ـ خدمات ما قبل المَبلد هٍ  0..........ـ خدمات ما بعد المَبلد وقبل الدراسة هٍ ......
 0ـ الخدمات أثناء الدراسة هٍ  0...........ـ الخدمات أثناء ممارسة العمل هٍ .........
 0ـ الخدمات ما بعد التقاعد هٍ ................
* َظهر أثر الرعاَة الصحَة علً حَاة الفرد و حَاة المجتمع فٍ الجوانب التالَة :
 0ـ َظهر علً حَاة الفرد فٍ  0...............ـ َظهر علً حَاة المجتمع فٍ ..............
* تشارك المدرسة فٍ الرعاَة للتبلمَذ من خبلل :
 0ـ تحسَن وجبات  0.............ـ نظافة  0...............ـ توفَر أجهزة ...................
 0ـ تعلَمهم قواعد  0..................ـ عزل التبلمَذ ...................عن بقَة زمبلبهم
* الحق فٍ التعلم مضمون لكل طفل بلػ عمره ......ولم َتجاوز عمره
.........................
* تشجع الدولة األسر علً تعلَم أبنابها باإلجراءات التالَة :
 0ـ تقرَب  .............من التبلمَذ
 0ـ توزَع  ..........علً األطفال المعوزَن فٍ مطلع كل سنة دراسَة .
 0ـ و إعطابهم منحا ...................
* تتَح الدولة فرص التعلَم للجمَع و لكن ال َواصل الدراسة إال ............
* التعلَم إجبارٌ بالنسبة لكل طفل :
ابتداء من مرحلة التعلَم  ..........إلً نهاَة مرحلة التعلَم ..............
ومجانٍ بالنسبة لكل طفل بلػ سن التمدرس
استثمار المكتسبات * :تشجع الدولة األسر علً تعلَم أبنابها باإلجراءات التالَة :
 0ـ تقرَب  .............من التبلمَذ
 0ـ توزَع  ..........علً األطفال المعوزَن فٍ مطلع كل سنة دراسَة .
 0ـ و إعطابهم منحا ...................
* تتَح الدولة فرص التعلَم للجمَع و لكن ال َواصل الدراسة إال ............
* التعلَم إجبارٌ بالنسبة لكل طفل :
ابتداء من مرحلة التعلَم  ..........إلً نهاَة مرحلة التعلَم ..............
ومجانٍ بالنسبة لكل طفل بلػ سن التمدرس

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ا
لخ
صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  01 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

َوم المعلم

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

األسماء الخمسة اإلعراب )

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 03

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠ىزْف
أّ٘١خ
اٌّزؼٍُ ٚ
اٌغٙل اٌنٞ
٠جنٌٗ ِٓ
أعً ٔغبػ
رالِ١نٖ
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً َتعرؾ
علً
األسماء
الخمسة
اعرابها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

تارَخ  00د

ِمبِٚخ األِ١و ػجل اٌمبكه ( ) 1847 – 1832

َتمكن
المتعلم من
ترتَب
الكسور
ومقارنتها و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ .

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

صَؾ كَؾ تستعد للرجوع إلً المدرسة ؟
وضعَــة االنطبلق :بعد عطلة ال ّ
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
ـ مع من التقت ؟
مؽلقة ) ـ أَن كانت متجهة أمنة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ضوضاء ـ صخب المارة ـ
َمجد ـ السامَة ـ َسطع )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ
كَؾ وصؾ الكاتب ذلك الَوم ؟ـ مع من التقت ؟ـ لماذا انعزلتا عن الضوضاء ؟
ـ ما هٍ المهنة التٍ ستعمل فَها الطالبتان ؟ـ من هو الرجل الذٌ كانتا تتكلمان عنه ؟
* َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
ـ بماذا وصفت كل واحدة هذا المعلم ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق  -لماذا كان المعلم َقسو علً التبلمَذ ؟ـ بماذا تعترؾ الَوم هاتان
البنتان ؟ ـ ما سبب دعوة ابتعاد آمنة و سلوي عن الطلبة ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .بخطوات سرَعة تنم عن نشاط و جدَة
شقت آمنة طرَقها و ها هٍ ذٌ تصل إلً الجامعة لتلتقٍ بصدَقـتها سلـــــــوي و تتبادالن
التحاَا.
لم تؽب عن ذاكرتنا تلك الفرحة التٍ كنا نحسها بداخله عندما َختبرنا و نحرز عبلمات
جَدة و فٍ ذات الوقت كنا نلمح شَبا َشبه السخط علً كل من أخفق منا فٍ اإلجابة كؤنه أخ
كبَر أو أب َوبخ ابنه عندما َخفق.
 أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصولبالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
ب هذ ِه األسما ُء – فٍ حاالت خاصة – بالحروؾ ال بالحركات :عبلمة رفع
القاعدةُ :ت ْع َر ُ
األسماء الخمسة الواو مثل  :جاء أبوك .و عبلمة نصبها األلؾ مثل  :شاهدت أباك.
و عبلمة جرها الَاء مثل  :مررت بؤخَك.
استثمار المكتسبات :ـ َنجز التمارَن  :من دفتر النشاطات .
وضعَة االنطبلق  :أخذ اسحاق عبلمة  10/8فٍ االختبار وأخذ أخوه فٍ المتوسطة عبلمة
 20/16أَهما أخذ أكبر عبلمة ؟
بناء التعلم  :ضع األعداد اآلتَة علً المستقَم المدرج5/12-5/11-5/7-5/1-5/4-5/8 :
قم بحصر الكسور اآلتَة بَن عددَن طبَعََن متتالََن 5/1 5/4 5/12
كتابة كل كسر علً شكل مجموع عدد طبَعٍ  +كسر
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن ( 3/2/1ص  51كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق  :ــ متً تم احتبلل مدَنة وهران ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  00و00
ــ ما هٍ الفترة الزمنَة التٍ استؽرقتها هذه الثورات ؟ــ من هم أشهر زعمابها ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ ماذا طلب السكان من (محٍ الدَن أحمد) بعد احتبلل مدَنة وهران ؟ ــ هل وافق (محٍ
الدَن أحمد ) اقتراح أعَان المنطقة ؟ــ متً كانت مباَعة األمَر عبد القادر أمَرا ؟ــ ما هٍ
أهم القوانَن األخري التٍ أصدرتها فرنسا ؟ــ متً كانت معاهدة دٌ مَشال ؟ــ متً أبرمت
معاهدة التافنة ؟ــ أقام األمَر عبد القادر دولة ذات هَاكل  ,فبماذا قام ؟
استخبلص جملة من المعارؾ وفق التسلسل التارَخٍ:
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
مباَعة األمَر عبد القادر  00نوفمبر  0800ــ معهدة دٌ مَشال  00فبراَر  0800ــ معاهدة
التافنة  01ماٌ 0100
أستنتج :خاض األمَر عبد القادر مقاومة مسلحة منظمة امتدت من  0800الً 0800
استمر جهاده سبعة عشر عاما .ــ الحق بالعدو هزابم كبَرة وأجبره علً طلب الصلح وعقد
المعاهدات  ,مثل معاهدة دٌ مَشال فٍ  00فَفرٌ  0800و معاهدة التافنة فٍ 01ماٌ
. 0800ــ تمكن من إقامة دولة بهَاكلها التنظَمَة وحدودها  ,ومصانعها الحربَة و ؼَرها
 0ــ اتخذ من مدَنة معسكر عاصمة له  0ــ شكل حكومة .
 0ـ نصب مجلسا للوزاء و أقام مصلحة للكتابة العامة .
 0ــ ع َّن خلفاء له (والة) فٍ مختلؾ الجهات .
 0ـ ش َّد الحصون والقبلع و أنشؤ المصانع الحربَة و
 0ــ فتح مكتبا عسكرَا لمن َرَد أن َتطوع فٍ الجَش .
استثمار المكتسبات :اذكر بعض الثورات التٍ ظهرت فٍ الجزابر

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

التخلص من النفاَات

َتمكن
المتعلم
من تحدَد
مفهوم
النفاَات و
َصنفها و
طرق
التخلص
من
النفاَات
للمحافظة
علً بَبته
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب
الدوالب .

تربَة فنَة
 00د

قالب الدوالب  +انشودة طلع البدر علَنا

أداء انشودة
طلع البدر
علَنا اداء
سلَما .

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها
َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

الوسابل

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ * أخطار الؽازات التٍ تخرج من عوادم السَارات
* تدفق قنوات الصحٍ نحو المَاه السطحَة -ماذا تعنٍ نقاوة الهواء و الماء ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍَ -قرأ المتعلم الفقرة ص  08بوضوح
ـ أدعوهم لقراءة الفقرة ـ ما هٍ أنواع النفاَات ؟
* ثم أطالبهم بمؤل الجدول ص 01ـ هل عملَة فرز النفاَات تبدأ فٍ البَت أم فٍ أماكن
تجمَعها ؟ـ ماذا تقترح علً أسرتك لتسهَل عملَة فرز النفاَات ؟
المحتوي المعرفٍ
 توجد عدة طرق للتخلص من النفاَات و أهمها  :الحرق ـ إعادة المعالجة ـ انتقاء النفاَاتَجب أن َتخلص اإلنسان من النفاَات لكٍ َحافظ علً سبلمة بَبته .
استثمار المكتسبات * :ما هٍ آثار تلوث الماء و الهواء علً اإلنسان و بَبته ؟
 ما هٍ طرق للتخلص من النفاَاتوضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات – تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
 – 0عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .

االت
اَقاعَة

االت
وترَة

االت
نفخَة

نوع
الموسَ
قً

نوع
السرعة

كتاب
التلمَذ –
اللوحة –
األدوات
.......الخ

أقبلم
ــ ألوان
مابَة
ــ الوان
ترابَة أو
زَتَة

االثر النفسٍ
للموسَقً

 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟
هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و اللَن )
هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )
مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
وهو عبارة عن مقدمة موسَقَة الَة عربَة  .تركَة مإلفة من عدد بسَط من الجمل
الموسَقَة تستهل بها الوصلة الموسَقَة ( الحفل الموسَقٍ قدَما ) ووظَفته تهَبة الجو
للمؽنٍ و للمستمعَن لبلستماع الً انواع من الؽناء تشترك فٍ لحن ممَز َسمً ب "
المقام )
.استثمار المكتسبات أطلب من التبلمَذ إنشاد المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ .
( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .
عرض أنشودة طلع البدر علَنا  .و قراءتها و تؤطَرها من طرؾ المعلم ثم تسمَعهم لها من
الشرَط .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

َوم المعلم

صرؾ أو إمبلء

االسم المنقوص

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 03

جؽرافَا

تضارَس شمال الجزابر

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
٠ىزْف
أّ٘١خ
اٌّزؼٍُ ٚ
اٌغٙل اٌنٞ
٠جنٌٗ ِٓ
أعً ٔغبػ
رالِ١نٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً االسم
المنقوص

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن
المتعلم من
ترتَب
الكسور
ومقارنتها و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :عند األب مبلػ  0011دَنارا اشتري بثلثه دراجة البنه بمناسبة نجاحه
 ما هو ثمن الدراجة ؟بناء التعلم  * :التمرَن : 1
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول التمارَن ,/3/2
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن ( 4ص  51كتاب التلمَذ ) فٍ البَت

َتمكن
المتعلم من
رسم خرَطة
الجزابر و
اكتشاؾ
التباَن و
التنوع
البَبٍ فَها

ا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف

وضعَـة االنطبلق ـ سبق وعرفت أن الجزابر ذات امتداد كبَر بَن الشمال والجنوب والشرق
والؽرب  .أ ــ هل لهذا االمتداد اثر علً تنوع التضارَس ؟
ب ـ هل هذه التضارَس متشابهة بَن شمل الببلد وجنوبها ؟
بناء التعلمات  :أالحظ واكتشؾ
النشاط األول  :الحظ الخرَطة شكل ( )0ص 00التٍ تمثل تضارَس الجزابر ثم أجب عما َلٍ :
ــ أذكر أنواع التضارَس ــ أَن َقع كل نوع منها ؟ــ قارن بَن شمال الببلد وجنوبها
ــ بم َتمَز كل قسم منها ؟
النشاط الثانٍ :تؤمل الخرَطة شكل 0ص  0- 00ـ من أَن َبدأ هذ الشرَط و اَن َنتهٍ ؟
 0ـ كَؾ َبدو شكله ؟  0ـ ماهٍ الرإوس التٍ تتخلله ؟ 0ـ ماهٍ الخلجان التٍ توجد به ؟
النشاط الثانٍ  :تؤمل الخرَطة شكل  0ص  0 - 00ـ احسب عدد القارات فٍ العالم ؟
 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة إلفرَقَا ؟ 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة ألروبا ؟
 0ـ كَؾ بَدو لك موقع الجزابر ضمن قارات العالم ؟
النشاط الثالث  :الحظ الخرَطة شكل 0و  0و  0ص 00
ــ كم سلسلة جبلَة فٍ الجزابر ؟وأَن تقع كل منها ؟ـ ماذا تسمً كل سلسلة ؟ لماذا ؟
ــ ماهٍ أهم جبال السلسلة االولً ؟ علً ماذا تطل شماال و جنوبا ؟
ــ اذكر اهم جبال السلسلة الثانَة
النشاط الرابع  :الحظ الخرَطة الشكل0ص 00ــ اقرأ أسماء السهول الساحلَة  ,كَؾ تراها ؟

ِوالجخ كهعخ رؾىُ
اٌّزؼٍّ ٓ١فٟ
رٛظ١ف اٌّؼبهف
اٌّىزَجخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

صَؾ كَؾ تستعد للرجوع إلً المدرسة ؟
وضعَــة االنطبلق :بعد عطلة ال ّ
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
ـ مع من التقت ؟
مؽلقة ) ـ أَن كانت متجهة أمنة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ضوضاء ـ صخب المارة ـ َمجد ـ
السامَة ـ َسطع )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة  - :مناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ
وصؾ الكاتب ذلك الَوم ؟ـ مع من التقت ؟ـ لماذا انعزلتا عن الضوضاء ؟
ـ ما هٍ المهنة التٍ ستعمل فَها الطالبتان ؟ـ من هو الرجل الذٌ كانتا تتكلمان عنه ؟
* َفتح المعلم المجال إلبداء الرأٌ
ـ بماذا وصفت كل واحدة هذا المعلم ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَـــــة االنطبلق ـ فَم فكرت كل من آمنة و سلوي ؟ـ هل عرفتا قدر معلمهما و مكانته ؟
كَؾ ذلك ؟ ـ ما هٍ النتَجة التٍ َمكن استنتاجها من هذا النص .
بناء التعلم األمثلة  *:هذا الَوم َعلن بالصوت العالٍ عن المكانة السامَة للمعلم .
* مازالت ذاكرتٍ تحتفظ بذكرَات الماضٍ الجمَل .
* كان المعلم الساعٍ إلً نجاحنا َ -.تداول المتعلمون علً قراءة األمثلة قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .
 أطلب من المتعلمَن استخراج االفعال التٍ تحتوٌ علً حروؾ علةأٌ األفعال َوجد حرؾ علة ؟  -اَن وقعت هذه الحروؾ ؟ .
 الحظوا االمثلة ـ فٍ ّوأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة :االسم المنقوص هو االسم المنتهٍ بَاء قبلها كسرة الزمة ,مثل:
السامٍ  ,الراعٍ  ,اللَالٍ .
تحذؾ َاء االسم المنقوص عند التنوَن فٍ حالتٍ الرفع و الجر  ,وتقدر علَها عبلمة اإلعراب
.استثمار المكتسبات  -عَن فَما َلٍ االسم المنقوص :
 سلمت علً المحامٍ  - .رأَت السواقٍ الجمَلة . تحصل الرامٍ البارع علً المرتبة األولً  .التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَحالفردٌ علً الكراس .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,الص
ورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات.
.الخ

ــ حدّ د موقعها ,ــ ما سبب قلة هذه السهول فٍ رأَك ؟
الحظ السهول الداخلَة ــ اقرأ أسماءها  ,حدّد موقعها  .كَؾ تراها ؟
ــ قارن بَنها وبَن السهول الساحلَة
أستنتج  0 :ـ تتنوع تضارَس الجزابر من جبال وسهول وصحراء
 0ـ تطل الجزابر علً البحر األبَض المتوسط بساحل متعرج َمتد من بلدَة الؽزوات ؼربا إلً
بلدَة القالة شرقا بطول  0011كلم .
 0ـ توجد بشمال الجزابر سلسلتان جبلَتان هما
أ ـ سلسلة األطلس التلٍ .ب ـ سلسلة األطلس الصحراوٌ
هناك نوعان من السهول شمال الجزابر
أ ـ سهول ساحلَة تشرؾ علً البحر  .ب ـ سهول داخلَة  :بعَدة عن البحر .
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا ـ ما هٍ أهم تضارَس الجزابر ؟

تربَة بدنَة 00د

أزمبء اٌؾً إٌّبٍت ٌّٛاعٙخ اٌّٛلف

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِٓ االٔقواٛ
 ٚاٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :القفز إلً أبعد مكان) سَر اللعبة :
ثبلث ورشات بها :
ـ مسافة استعدادَة 0م
ـ منطقة الوثب  01سنم تبعد عن المجال األول ب 0م
ـ  0مجاالت اتساعها 01سنم للورشة األولً 01 ,سنم للثانَة  01سنم للثالثة.
* الجرٌ والوثب من منطقة الوثب ومحاولة السقوط فٍ أبعد مجال.
* تحتسب النقاط حسب المجال المحدد.
* تحتسب النتَجة فدرَا وجماعَا.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 .....الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الَوم العالمٍ للمعلم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

ذكري ابن بادَس

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 4

ت.ع.
و تكنولوجَة

نشاط إدماج

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
الكسور
العشرَة
َتمكن
المتعلم
من
الوعٍ
بضرورة
معالجة
النفاَات
وتجنب
رمٍ
العناصر
الملوثة
فٍ
الطبَعة

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَـــــة االنطبلق  * :ـ م َّز هللا اإلنسان عن سابر المخلوقات  .اذكر بعض مم َّزاته .
ـ ما هٍ حقوقك علً والدَك ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص لقد اهتمت األمم والشعوب بالعلم والتعلَم ووضعت لذلك الخطط
والبرامج وأقامت المإسسات التعلَمَة من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز أبحاث وؼَر
ذلك للكشؾ عن كنوز العلم واالرتقاء فٍ مضماره واالستفادة من ثماره ونتابجه التٍ تعود
بالخَر والنفع علً اإلنسان وحددت مناسبات لبلحتفال بالعلم والعلماء وتكرَم المعلمَن
والمتعلمَن ومن ذلك " الَوم العالمٍ للمعلم ".
وإذا كان للكتاب المدرسٍ والمنهج والوسَلة والبناء وأدوات التقوَم دور فٍ التعلَم فإنه
الدور األكبر والمسإولَة الجسَمة تقع علً عاتق المعلم الذٌ َتولً مهمة التربَة والتعلَم .
فهو المإتمن علً أؼلً ما تملكه هذه الببلد وهم فلذات األكباد وأجَال المستقبل  .لهذا
اهتمت الدول والمجتمعات بالمعلم وجعلت له َوما ً " عالمَا ً " للتذكَر به والتعبَر عن التقدَر
له ولمهنته ولرفعة إلً مزَد من العطاء واإلخبلص لبناء أجَال المستقبل.
 قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :ـ بماذا اهتمت األمم و الشعوب ؟ـ فٍ أٌ َوم َحتفل
العالم بالمعلم ؟ و لماذا ؟ ـ ما هٍ مسإولَة المعلمَن ؟ و كَؾ َستطَع تحقَقها ؟ـ التدرَب
علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة
مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات أستخلص المعلم المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـــــة االنطبلق  :ـ متً نحتفل بعَد ؟ العلم ولماذا ؟
بناء التعلم  :أقرأ المقطوعة بصوت واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح المقطوعة كما َشرح
المفردات
ـ متً نحتفل بعَد ؟ العلم ولماذا ؟
 من هو عبد الحمَد بن بادَس؟ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
– كتب
خارجَة
–
األدوات
.......ال
خ

وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
بناء التعلم ـ ـ ٠ىزْف :

دساست وتضهيم انمشكم انمطشوس ص  52نهىصىل انى أن 100/40=10/4
استثمار المكتسبات:

انجاز التطبَق ص 52
مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن ( 5/4/3/2/1ص  53كتاب التلمَذ ) فٍ البَت
وضعَـــــة االنطبلق
* ما هٍ آثار تلوث الماء و الهواء علً اإلنسان و بَبته ؟
بناء التعلمات :ضع الكلمات التالَة فٍ المكان المناسب
( نقل  ,المصانع  ,الهواء  ,البَبة  ,الملوثة  ,مصادر  ,الشمسَة  ,الرَاح )
لحماَة  ........من مخاطر تلوث َ .........جب حث المواطن علً استعمال وسابل ........
بدَلة عن السَارات الخاصة ( الدراجات العادَة  ,وسابل النقل الجماعَة )
تزود مداخن  .........بمرشحات لتصفَة الهواء من الؽازات  ........استعمال ........
للطاقة ؼَر ملوثة كالطاقة  .........و طاقة .................
* ضع كل كلمة من الكلمات التالَة فٍ المكان الفارغ المناسب فٍ النص :
( جراثَم  ,األدوَة  ,خطَرة  ,األمراض  ,منظفات  ,سامة)
ـ مَاه المجارٌ هٍ ما تصرفه المراحَض  ,و فٍ كثَر من األحَان تتوجه المجارٌ إلً
الودَان أو البحر مباشرة و المَاه التٍ تنقلها ملوثة كرَهة الرابحة و  ........علً حد سواء
فهٍ تحتوٌ علً َ ........مكن أن تسبب  .......و علً  .....قوَة َ ,مكن أن تكون
 .........وحارقة و علً  .........التٍ سبق أن تناولها اإلنسان
المكتسبات :ـ كَؾ نحد من خطر تلوث المَاه ؟

كتاب
التلمَذ ,
السبورة
 ,الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

ملء استبَان 2
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
حل مشكبلت
جدَدة
بتوظَؾ
معلومات
سابقة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما معنً االستبَان ؟
ـ ما هٍ المواضَع التٍ َمكن أن نطرح عنها استبَانات ؟
ـ ما فابدة االستبَان فٍ رأَك؟
الَوم سنقوم بهذا االستبَان لمعرفة اضرار و فوابد مشاهدة التلفاز
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة أضرار مشاهدة التلفاز
السإال األول  :هل تكثر من السهر وأنت أمام شاشة التلفاز ؟ نعم  -ال
السإال الثانٍ  :هل تشعر بتعب جسدٌ وإرهاق للعَنَن وأنت تشاهد التلفاز ؟
نعم  -ال
ال
السإال الثالث  :هل تلجؤ للعنؾ والقوة لحل المشكبلت ؟ نعم -
السإال الرابع  :هل َشدك التلفزَون بالرؼم من أنك ترَد المذاكرة وحل الواجبات ؟
نعم  -ال
السإال الخامس  :هل تشعر بؤلم بعد جلوسك الطوَل أمام التلفزَون ؟ نعم  -ال
ال
السإال السادس  :هل تتناول الطعام أمام التلفزَون ؟ نعم -
السإال السابع  :هل تإجل قضاء الحاجة عند شعورك بها بسبب متابعتك للتلفزَون ؟
نعم  -ال
السإال الثامن  :هل انخفض مستواك التعلَمٍ والدراسٍ ؟ نعم  -ال
السإال التاسع  :هل َنبهك أهلك علً أخطاء ومخالفات للدَن فٍ التلفزَون ؟
نعم  -ال
مبلحظة  :ضع عبلمة (×) أمام اإلجابة التٍ اخترتها .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن باإلجابة عن األسبلة المطروحة وبصراحة
وتؤكد أن إجابتك ستحظً بالسرَة التامة  ,وذلك بوضع عبلمة ( × ) فٍ خانة ( نعم )
أو ( ال ) َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع متبعا الخطوات السابقة .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبورة
 ,الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَقَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  00نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

ملء استبَان 2
إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

اٌىَٛه 4

معالجة لؽة
عربَة 00د

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
الكسور
العشرَة

االسماء
الخمسة (
اعراب)

مإشر الكفاءة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً َتعرؾ
علً االسماء
الخمسة
واعرابها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبورة
,
األلواح

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات
....الخ

وضعَة االنطبلق ـ
قطعة قماش طولها  8أمتار استعملت منها األم ربعها *
ما هو طول القطعة المستعملة ؟عبر عن طول القطعة الباقَة بكسر
بناء التعلم ـ
الحصة الثانَة .
* تنجز التمارَن  3 ,2 , 1ص  53خبلل
ّ
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ....الخ

استثمار المكتسبات:

* تنجز التمارَن ,5 , 4

ص  53خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوات

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

من َسر اإلسبلم ص ( ) 00

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌزؼو٠ف
ثؤٚعٗ اٌَ١و
ف ٟاإلٍالَ ٚ
ِّبهٍزٗ فٟ
اٌؼجبكاد

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق إذا كنت مرَضا وال تستطَع القَام كَؾ تصلٍ ؟ لماذا؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :الصبلة الرباعَة ,
الصعَد الطَب  ,رخص
أطرح األسبلة التالَة * ماذا َفعل المصلٍ إذا نسٍ ركنا من أركان الصبلة؟
* إذا قام المصلٍ لصبلة العصر ثم نسٍ كم ركعة صلً ما ذا علَه أن َفعل ؟
* كم ركعة َصلٍ المسافر فٍ صبلة الظهر ؟
أقرأ الجمل ص ( )25ثم َطالبهم بالقراءات الفردَة
فرض هللا علً كل مسلم خمس صلوات فٍ الَوم و اللَلة  .لم َعؾ المسلم من الصبلة
و فٍ أٌ حال من األحوال  .المسلم فٍ حاجة إلً هللا فٍ جمَع األحوال و الظروؾ .
هللا رحَم بعباده لم َكلفهم ماال َقدرون علً فعله  .شرع هللا تعالً قصر الصبلة فٍ
السفر حتً َإدٌ المسافر صبلته دون مشقة  .التَمم َكون باستعمال الصعَد الطَب
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َ :سروا وال تعسروا و بشروا وال تنفروا .
استثمار المكتسبات :أطالبهم المعلم بإنجاز التمرَنات ص (  )00فٍ الكراسات

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
 ...الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

من  29نوفمبر إلى  03دٌسمبر
2015
() 12
األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع الثانً عشر سنوٌا

َوم  :األحد  01نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

عاصمة ببلدٌ الجزابر

تعبَر شفوٌ
وتواصل
 00د

وصؾ مدَنة
جزابرَة

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 2,1

تربَة إسبلمَة 00د

طاعة الرسول صلً هللا
علَه وسلم

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
٠ىزْف
ػبّٕخ ثالكٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

الوسابل

وضعَات أنشطة التعلم

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَــة االنطبلق :التعبَر شفوَا عن الصورة المرافقة لنص القراءة
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( سفح الجبل.
الهندسة العتَقة  .فاتنة  .بوارج  .الزوردٌ )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ أَن تقع مدَنة الجزابر ؟
ـ ماذا تشمل األحَاء القدَمة ؟ـ بم تتمَز القصبة ؟ -ما هٍ أوصاؾ األحَاء العصرَة ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
الصور
وضعَة االنطبلق ما هٍ أوصاؾ األحَاء القدَمة و األحَاء العصرَة للجزابر العاصمة ؟
المرفقة
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة زرت مدَنة من المدن الجزابرَة ,فجذب انتباهك معلم
بالنص
تارَخٍ.
مشـاهد,
عرفه لزمبلبك .لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك
صؾ هذا المعلم و ّ
الصورة
لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
المتصدر
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات ة
للمحـور
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :قسمت أمك بَنك وبَن إخوتك الثبلثة خبزة واحدة  -كم َؤخذ كل واحد؟
عرؾ الكسر العشرٌ  ,و هات أمثلة .
عبر عن ذلك بكسر ـ العد  8 , 8أو  . 1 , 1ـ ّ
كتاب
بناء التعلم  * :اوزْبف:
التلمَذ
* رتب الكسور اآلتَة من األصؽر إلً األكبر .
–
.
،
،
،
اللوحة
:
اآلتٍ
المثال
حسب
السابقة
الكسور
* فكك
–
األدوات
.
......الخ
* اكتبها فٍ الجدول اآلتٍ :
رقم
جزء من
جزء من
رقم اآلالؾ
رقم المبات
رقم اآلحاد
جزء من مبة
العشرات
عشرة
ألؾ
أ
0
األعداد العشرَة هٍ كتابة.
مبسطة لكسر عشرٌ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اكهان أْ
ٛبػخ اٌوٍٛي
ٍٕ ٝهللا ػٍٗ١
ٚ ٍٍُٚاعجخ

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

0

ع

آ

م

1
َمكن كتابة العدد الناتج
بالفاصلة كما َؤتٍ 1100 :

ـ تطبَق  ) 0 :اكتب من األصؽر إلً األكبر األعداد العشرَة التٍ لها رقم واحد فٍ الجزء
العشرٌ و المحصور بَن  0و . 0
 ) 0رتب األعداد العشرَة اآلتَة من األصؽر إلً األكبر :
. 00110 , 00111 , 0010 , 001000
استثمار المكتسبات:
 ) 2رتب األعداد اآلتَة ترتَبا تصاعدَا , 8.01 , 1.5 , 3 , 24.5 , 8 , 4.02 , 5.1 :
وضعَـــــة االنطبلق من هو خاتم األنبَاء ؟ * بم لقبه قومه ؟ لماذا ؟
بناء التعلم  * :فتح الكتب صفحة (  )28و قراءة النص .
* التعرض لمعانٍ المفردات التالَة:
رؼبنا  -االمتثال
* طرح األسبلة التالَة  -:من الذٌ َعلم اإلنسان أمور دَنه ؟
 ماذا علمنا الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو واجب كل مسلم نحو الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو دلَل محبتك لرسول هللا صلً هللا علَه وسلم ؟* قراءة الجمل صفحة ( )25ثم مناقشة مضمونها .
استثمار المكتسبات :أطالبهم بتكوَن خبلصة .
* إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة ( )01فٍ الكراسات ( .الحصة ) 0

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 1

تربَة مدنَة 00د

الوحدة االدماجَة الثانَة ص ( ) 01

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
اٌؾمٛق
األٍبٍ١خ
اٌّزؼٍمخ
ثبٌزؼٍٚ ُ١
اٌوػب٠خ
االعزّبػ١خ ٚ
اٌٖؾ١ـخ ٚ
اٌؼًّ ػٍٝ
االٍزفبكح ِٕٙب
ٛ٠ ٚظف
ِؼبهفٗ
اٌّىزَجخ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :عند ثرَا  01جوهرة وعند أختها وهَبة 0أضعاؾ ما عندها – كم
عندهما معا ؟رتب األعداد اآلتَة ترتَبا تنازلَا 0100 , 01001 , 01010 , 0001 , 0010 :
بناء التعلم  * :تنجز التمارَن  6 , 5 , 4 , 3 ,2 , 1ص 55خبلل الحصة الموالَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل تنجز التمارَن  5 , 4 , 3 ,2 , 1ص .57فٍ البَت
وضعَة االنطبلق كَؾ َتم محاربة األمراض المعدَة من طرؾ الدولة ؟
* ما هٍ مختلؾ مراحل التعلَم فٍ ببلدنا ؟
بناء التعلم  * :أكمل الناقص بالمعلومات المناسبة :
 / 0تشارك المدرسة فٍ الرعاَة للتبلمَذ من خبلل :
ـ تحسَن وجبات .............
ـ نظافة .......................
ـ توفَر أجهزة .........................
ـ تعلَمهم قواعد ..................
ـ عزل التبلمَذ ...................عن بقَة زمبلبهم
 / 0الحق فٍ التعلم مضمون لكل طفل بلػ عمره ...
ولم َتجاوز عمره .........................
 / 0تشجع الدولة األسر علً تعلَم أبنابها باإلجراءات التالَة :
 ابتداء من مرحلة التعلَم  ..........إلً نهاَة مرحلة التعلَم .............استثمار المكتسبات * :تشجع الدولة األسر علً تعلَم أبنابها باإلجراءات التالَة :
 0ـ تقرَب  .............من التبلمَذ
 0ـ توزَع  ..........علً األطفال المعوزَن فٍ مطلع كل سنة دراسَة .
 0ـ و إعطابهم منحا ...................
* تتَح الدولة فرص التعلَم للجمَع و لكن ال َواصل الدراسة إال ............
* التعلَم إجبارٌ بالنسبة لكل طفل :
ابتداء من مرحلة التعلَم  ..........إلً نهاَة مرحلة التعلَم ..............
ومجانٍ بالنسبة لكل طفل بلػ سن التمدرس

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ
صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  01نوفمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

عاصمة ببلدٌ الجزابر

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

إن و أخواتها (الداللة)

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 2

تارَخ  00د

أصوِ ٞؼٍِٛبرٟ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
٠ىزْف
ػبّٕخ
ثالكٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً َتعرؾ
علً إن و
أخواتها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن
المتعلم من
معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
رٛظ١ف
ِؼٍِٛبرٗ
اٌَبثمخ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :التعبَر شفوَا عن الصورة المرافقة لنص القراءة
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( سفح الجبل .الهندسة العتَقة
 .فاتنة  .بوارج  .الزوردٌ )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ أَن تقع مدَنة الجزابر ؟
ـ ماذا تشمل األحَاء القدَمة ؟ـ بم تتمَز القصبة ؟
 ما هٍ أوصاؾ األحَاء العصرَة ؟* أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ أهم األحَاء الموجودة فٍ عاصمة الجزابر ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ * إنّ الجزابر شامخة ببنَانها .
* األحَاء القدَمة شدَدة االلتواء لكنّ التجول ممتع فَها .
* كؤن الجزابر العاصمة البحر َعانقها .
* لعل الزابر للجزابر عابد إلَها .
* لَت المدَنة شوارعها نظَفة .
 أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصولبالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة :أخوات "إن" هٍ :أن – كؤن – لعل – لَت – لكن
إن و أن  :للتوكَد  -كؤن :للتشبَه  -لَت :للتمنٍ  -لعل :للترجٍ  -لكن :لبلستدراك
استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن  1و  2و 3و  4صفحة  4من كراس النشاطات اللؽوَة
وضعَة االنطبلق  :أخذ اسحاق عبلمة  10/8فٍ االختبار وأخذ أخوه فٍ المتوسطة عبلمة
 20/16أَهما أخذ أكبر عبلمة ؟
بناء التعلم  * :اكتشاؾ :قاس كل من أمَن و طارق طول علبة حلَب فوجد أمَن طولها
َساوٌ  cm 10 :و وجد طارق طولها َساوٌ  mm 5 :و  cm 10هل َمكنك كتابة
الطول الذٌ وجده طارق بطرَقة أخري ؟ mm 5 = 10 ....و cm 10
* كَؾ نسمٍ العدد المحصل علَه ؟
* قس أطواال أخري و ع ّبر عنها بطرَقتَن  ,ناقش مع زمبلبك .
استثمار المكتسبات :اكتب األطوال اآلتَة حسب المثال :
3.46 -m = 3 m 46 cm
12.24 -m = …. m …. cm
105.06 -dm = … m ….. dm ….. cm
0.01 -m = …. Dm …. cm
= ……………………9.125 -m.
10 -cm = ….. mm
وضعَـــــة االنطبلق  :من قاد المقاومة فٍ كل من شرق و ؼرب الجزابر ؟
* من هٍ القابدة التٍ لعبت دورا هاما فٍ مقاومة االحتبلل ؟
بناء التعلمات  0ـ امؤل الجدول التالٍ :
تارَخها
المقاومة
...............................
مقاومة األمَر عبد القادر
...............................
مقاومة أحمد باٌ
...............................
ثورة اللة فاطمة انسومر
...............................
ثورة المقرانٍ
...............................
ثورة الشَخ بوعمامة
...............................
ثورة األوراس
 0ـ إلَك مجموعة من األلفاظ كون منها فقرة :
المقاومة الشعبَة ــ أحمد باٌ ـ المقرانٍ
فاطمة نسومر ــ األمَر عبد القادر .
 0ــ أعاد األمَر عبد القادر بعث الدولة الجزابرَة
ــ ما هٍ الهَاكل التٍ أقامها لهذه الدولة ؟
 0ــ فتح مكتبا عسكرَا لمن َرَد أن َتطوع فٍ الجَش .
استثمار المكتسبات :اذكر بعض الثورات التٍ ظهرت فٍ الجزابر التصحَح الجماعٍ َلَه
التصحَح الفردٌ .

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

أنماط الحركة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً أنماط
الحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها
َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب
الدوالب .

تربَة فنَة
 00د

قالب الدوالب  +انشودة طلع البدر علَنا

أداء انشودة
طلع البدر
علَنا اداء
سلَما .

الو
ساب
ل

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ مبلحظة الصورة الخاصة بالوحدة و التعبَر عنها .
* هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط األول صفحة  *:00مبلحظة الوثَقة : 0
 صؾ التؽَرات التٍ تصاحب حركة الرَاضٍ .* ماذا تمثل الوثَقة  0؟ -باالعتماد علً الوثَقة  0رتب أشكال الوثَقة . 0
* ما هو نمط الحركة التٍ َإدَها الشخص "أ"
و الشخص "ب" فٍ الوثَقة  0؟ -ما هٍ التؽَرات المربَة التٍ تصاحب كل حركة ؟
المحتوي المعرفٍ
 توجد عدة طرق للتخلص من النفاَات و أهمها  :الحرق ـ إعادة المعالجة ـ انتقاء النفاَاتَجب أن َتخلص اإلنسان من النفاَات لكٍ َحافظ علً سبلمة بَبته .
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات – تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
 – 0عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .

االت
اَقاعَة

االت
وترَة

االت نفخَة

نوع
الموسَق
ي

نوع
السرعة

االثر النفسٍ
للموسَقً

كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ
أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

 – 0إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟
هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و اللَن )
هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )
مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
وهو عبارة عن مقدمة موسَقَة الَة عربَة  .تركَة مإلفة من عدد بسَط من الجمل
الموسَقَة تستهل بها الوصلة الموسَقَة ( الحفل الموسَقٍ قدَما ) ووظَفته تهَبة الجو
للمؽنٍ و للمستمعَن لبلستماع الً انواع من الؽناء تشترك فٍ لحن ممَز َسمً ب "
المقام )
.استثمار المكتسبات أطلب من التبلمَذ إنشاد المقطع الخامس من النشَد الوطنٍ .
( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .
عرض أنشودة طلع البدر علَنا  .و قراءتها و تؤطَرها من طرؾ المعلم ثم تسمَعهم لها من
الشرَط .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم :الثبلثاء  10دَسمبر  0100م الموافق لـــ  08 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

عاصمة ببلدٌ الجزابر

صرؾ أو إمبلء

جمع المذكر والمإنث السالمَن

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 2

جؽرافَا

تضارَس شمال الجزابر

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
٠ىزْف
ػبّٕخ
ثالكٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً جمع
المذكر
والمإنث
السالمَن

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن
المتعلم من
معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف

َتمكن
المتعلم من
رسم خرَطة
الجزابر و
اكتشاؾ
التباَن و
التنوع
البَبٍ فَها

ِوالجخ كهعخ رؾىُ
اٌّزؼٍّ ٓ١فٟ
رٛظ١ف اٌّؼبهف
اٌّىزَجخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :التعبَر شفوَا عن الصورة المرافقة لنص القراءة
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( سفح الجبل .الهندسة العتَقة .
فاتنة  .بوارج  .الزوردٌ )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ أَن تقع مدَنة الجزابر ؟
ـ ماذا تشمل األحَاء القدَمة ؟ـ بم تتمَز القصبة ؟
 ما هٍ أوصاؾ األحَاء العصرَة ؟* أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ إلً أٌ عصر ترجع بناَات األحَاء القدَمة ؟
بناء التعلم * لماذا َتردد السكان علً المقاهٍ الشعبَة ؟
* ما هو أشهر سوق موجود فٍ العاصمة ؟
* استخرج من النص أوصاؾ األحَاء العصرَة .
* فٍ الفقرة األخَرة عبارات تدل علً اعتزاز الكاتب بالعاصمة.
 استخرجها  * .توجد أسواق بها معارض لآلالت و األوانٍ النحاسَة و هٍ مكتظةبالمتجولَن وأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  - :جمع المذكر السالم :هو الجمع الذٌ سلم مفرده من التؽََر و َنتهٍ بـواو و نون
أو َاء و نون ( معلمون – معلمَن)
 جمع المإنث السالم :هو الجمع الذٌ سلم مفرده من التؽََر وَنتهٍ بؤلؾ و تاء(مسلمات -عالمات )
.استثمار المكتسبات  -حول الكلمات التالَة إلً الجمع وبَن نوعه فٍ كل مرة:
رَاضٍ  ,مستؽفر  ,عاملة  ,منتج  ,فابزة  -التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه
التصحَح الفردٌ علً الكراس .
وضعَة االنطبلق :عند األب مبلػ  0011دَنارا اشتري بثلثه دراجة البنه بمناسبة نجاحه
 ما هو ثمن الدراجة ؟بناء التعلم  :تنجز التمارَن  5 , 4 , 3 ,2 , 1ص57
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
رتب األعداد اآلتَة ترتَبا تنازلَا . 10.1 , 10.10 , 10.01 , 1.10 , 1.01 :
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

وضعَـة االنطبلق ـ سبق وعرفت أن الجزابر ذات امتداد كبَر بَن الشمال والجنوب والشرق
والؽرب  .أ ــ هل لهذا االمتداد اثر علً تنوع التضارَس ؟
ب ـ هل هذه التضارَس متشابهة بَن شمل الببلد وجنوبها ؟
بناء التعلمات  :أالحظ واكتشؾ
النشاط األول  :الحظ الخرَطة شكل ( )0ص 00التٍ تمثل تضارَس الجزابر ثم أجب عما َلٍ :
ــ أذكر أنواع التضارَس ــ أَن َقع كل نوع منها ؟ــ قارن بَن شمال الببلد وجنوبها
ــ بم َتمَز كل قسم منها ؟
النشاط الثانٍ :تؤمل الخرَطة شكل 0ص  0- 00ـ من أَن َبدأ هذ الشرَط و اَن َنتهٍ ؟
 0ـ كَؾ َبدو شكله ؟  0ـ ماهٍ الرإوس التٍ تتخلله ؟ 0ـ ماهٍ الخلجان التٍ توجد به ؟
النشاط الثانٍ  :تؤمل الخرَطة شكل  0ص  0 - 00ـ احسب عدد القارات فٍ العالم ؟
 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة إلفرَقَا ؟ 0ـ ما موقع الجزابر بالنسبة ألروبا ؟
 0ـ كَؾ بَدو لك موقع الجزابر ضمن قارات العالم ؟
النشاط الثالث  :الحظ الخرَطة شكل 0و  0و  0ص 00
ــ كم سلسلة جبلَة فٍ الجزابر ؟وأَن تقع كل منها ؟ـ ماذا تسمً كل سلسلة ؟ لماذا ؟
ــ ماهٍ أهم جبال السلسلة االولً ؟ علً ماذا تطل شماال و جنوبا ؟
ــ اذكر اهم جبال السلسلة الثانَة
النشاط الرابع  :الحظ الخرَطة الشكل0ص 00ــ اقرأ أسماء السهول الساحلَة  ,كَؾ تراها ؟
ــ حدّ د موقعها ,ــ ما سبب قلة هذه السهول فٍ رأَك ؟
الحظ السهول الداخلَة ــ اقرأ أسماءها  ,حدّد موقعها  .كَؾ تراها ؟
ــ قارن بَنها وبَن السهول الساحلَة
أستنتج  0 :ـ تتنوع تضارَس الجزابر من جبال وسهول وصحراء
 0ـ تطل الجزابر علً البحر األبَض المتوسط بساحل متعرج َمتد من بلدَة الؽزوات ؼربا إلً
بلدَة القالة شرقا بطول  0011كلم .

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص ,
مشـا
هد,ال
صورة
المت
صدرة
للمحـ
ور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ

 0ـ توجد بشمال الجزابر سلسلتان جبلَتان هما
أ ـ سلسلة األطلس التلٍ .ب ـ سلسلة األطلس الصحراوٌ
هناك نوعان من السهول شمال الجزابر
أ ـ سهول ساحلَة تشرؾ علً البحر  .ب ـ سهول داخلَة  :بعَدة عن البحر .
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا ـ ما هٍ أهم تضارَس الجزابر ؟

تربَة بدنَة 00د

أزمبء اٌؾً إٌّبٍت ٌّٛاعٙخ اٌّٛلف

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ِٓ االٔقواٛ
 ٚاٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :القفز إلً أبعد مكان) سَر اللعبة :
ثبلث ورشات بها :
ـ مسافة استعدادَة 0م
ـ منطقة الوثب  01سنم تبعد عن المجال األول ب 0م
ـ  0مجاالت اتساعها 01سنم للورشة األولً 01 ,سنم للثانَة  01سنم للثالثة.
* الجرٌ والوثب من منطقة الوثب ومحاولة السقوط فٍ أبعد مجال.
* تحتسب النقاط حسب المجال المحدد.
* تحتسب النتَجة فدرَا وجماعَا.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  10دَسمبر  0100م الموافق لـــ  01 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الهوَة الوطنَة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

نشَد لوطنٍ

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

اٌٚوة 3

ت.ع.
و تكنولوجَة

األعضاء المتدخلة علً
مستوي المفصل

َتمكن
المتعلم من
استعمال
تقنَات
مختلفة
لحساب
الجداء
َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
األعضاء
المتدخلة
علً
مستوي
المفصل

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

مإشر الكفاءة

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

وضعَـــــة االنطبلق  :ـ اذكر بعض األحداث التٍ أعجبتك من خبلل مطالعتك للقصة
السابقة.ـ س ّم شخصَات القصة السابقة  ,و بؤَهم أعجبت ؟ ولماذا ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ األمَر؟ـ لو كنت مكانه ماذا كنت ستفعل ؟ ضرورة إقناع المتعلم
بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـــــة االنطبلق  :ـ  -ما هٍ رموز السَادة الوطنَة ؟
 لماذا َعتز الجزابرٌ بوطنه و َفتخر به ؟بناء التعلم  :أقرأ المقطوعة صفحة  10من بصوت واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح
المقطوعة كما َشرح المفردات
 ترك فرصة للقراءات الفردَة الصامتة . فتح المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتذلَل الصعوبات. شرح المفردات الصعبة . مناقشة مضمون القصَدة .ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَباألداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
اإلتﻤام إلً  10أو  100الﻤىالُة.
بناء التعلم ـ ـ ٠ىزْف  *:الوضعَة األولً :
بمناسبة عَد األضحً اشتري أمَن التبن للكبش  ,ثمن القطعة الواحدة  125دَنارا .
 ما هو ثمن  9قطع من التبن ؟* ترك الوقت الكافٍ للمتعلمَن لحل المشكلة .* مناقشة مختلؾ الحلول  *.مبلحظة الطرَقة اآلتَة :
9×125=)125×10(-125=1250-125
 أوجد النتَجة بالطرَقة السابقة دون استعمال الحاسبة .استثمار المكتسبات :تنافس شمس الدَن و طارق إلنجاز العملَة اآلتَة95:5 :
 -الحظ طرَقة كل واحد منهما  -.قارن بَن الطرَقتَن .

كتاب
التلمَذ
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خارج
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 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق
ما هٍ أنماط الحركة عند اإلنسان ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ صفحة :00
* انطبلقا من صورة تمثل تشرَح لطرؾ خلفٍ ألرنب :
 حدد األعضاء المتدخلة علً مستوي المفصل . عَن نقاط ارتباط العضبلت علً عظام طرؾ الحَوان . باالعتماد علً الوثَقة  0لون علً رسم الوثَقة  0العظام باألحمر . صؾ بنَة العضلة المشار إلَها فٍ الوثَقة . 0 أَن ترتكز العضبلت فٍ طرؾ الحَوان ؟ كَؾ ترتبط العظام فَما بَنها علً مستوي المفصل ؟المكتسبات :دفع المتعلمَن إلً تكوَن خبلصة

َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
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ت
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كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

رسالة إلً صدَق ()1
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ما هٍ عناصر الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع :
وهبك هللا وطنا من خَر األوطان  ,مناخه طَب و منظره جمَل و أرضه ثرَة .
أقمت عبلقة صداقة عبر شبكة األنترنت.
 اكتب رسالة لصدَقك تعرفه فَها بوطنك  ,وتصؾ طبَعته الخبلبة ,و تظهر امكانَاته السَاحَة و تدعوه لزَارة ببلدك موظفا إن أو إحدي أخواتها و
جمع المذكر و المإنث السالمَن.
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن باإلجابة عن األسبلة المطروحة وبصراحة
وتؤكد أن إجابتك ستحظً بالسرَة التامة  ,وذلك بوضع عبلمة ( × ) فٍ خانة ( نعم
) أو ( ال ) َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَق
َة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  10دَسمبر  0100م الموافق لـــ  01 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

تصحَح التعبَر 00د

رسالة إلً صدَق
()1

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

اٌٚوة 3

معالجة لؽة
عربَة 00د

إن
وأخواتها

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
استعمال
تقنَات
مختلفة
لحساب
الجداء
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً إن
وأخواتها

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق ـقطعة قماش طولها  8أمتار استعملت منها األم ربعها *
ما هو طول القطعة المستعملة ؟عبر عن طول القطعة الباقَة بكسر احسب ذهنَا :
265×9 , 130×9 , 11×9
بناء التعلم ـ
الحصة الثانَة .
* تنجز التمارَن ص  59خبلل
ّ
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت
استثمار المكتسبات:

التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت
....ال
خ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

طاعة الرسول صلً هللا
علَه وسلم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اكهان أْ
ٛبػخ
اٌوٍٛي
ٍٕ ٝهللا
ػٍٍٍُٚ ٗ١
ٚاعجخ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق من هو خاتم األنبَاء ؟
* بم لقبه قومه ؟ لماذا ؟
بناء التعلم  * :فتح الكتب صفحة (  )28و قراءة النص .
* التعرض لمعانٍ المفردات التالَة:
رؼبنا  -االمتثال
* طرح األسبلة التالَة :
 من الذٌ َعلم اإلنسان أمور دَنه ؟ ماذا علمنا الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو واجب كل مسلم نحو الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو دلَل محبتك لرسول هللا صلً هللا علَه وسلم ؟* قراءة الجمل صفحة ( )25ثم مناقشة مضمونها .
استثمار المكتسبات :أطالبهم بتكوَن خبلصة .
* إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة ( )01فٍ الكراسات ( .الحصة ) 0

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة
–
األدوا
ت
...
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  06دٌسمبر إلى  10دٌسمبر
2015
()13
األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع الثالث عشر سنوٌا

َوم  :األحد  10دَسمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

عاصمة ببلدٌ الجزابر

تعبَر شفوٌ
وتواصل
 00د

وصؾ مدَنة
جزابرَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
٠ىزْف
ػبّٕخ ثالكٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

رَاضَات 00د

اٌٚوة 3

تربَة إسبلمَة 00د

طاعة الرسول صلً هللا
علَه وسلم

َتمكن المتعلم
من استعمال
تقنَات مختلفة
لحساب الجداء

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اكهان أْ
ٛبػخ اٌوٍٛي
ٍٕ ٝهللا ػٍٗ١
ٚ ٍٍُٚاعجخ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :التعبَر شفوَا عن الصورة المرافقة لنص القراءة
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( سفح الجبل.
الهندسة العتَقة  .فاتنة  .بوارج  .الزوردٌ )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ أَن تقع مدَنة الجزابر ؟
ـ ماذا تشمل األحَاء القدَمة ؟ـ بم تتمَز القصبة ؟ -ما هٍ أوصاؾ األحَاء العصرَة ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ما هٍ أوصاؾ األحَاء القدَمة و األحَاء العصرَة للجزابر العاصمة ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة زرت مدَنة من المدن الجزابرَة ,فجذب انتباهك معلم
تارَخٍ.
عرفه لزمبلبك .لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك
صؾ هذا المعلم و ّ
لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
اإلتﻤام إلً  10أو  100الﻤىالُة.
بناء التعلم ـ ـ ٠ىزْف  *:الوضعَة األولً :
بمناسبة عَد األضحً اشتري أمَن التبن للكبش  ,ثمن القطعة الواحدة  125دَنارا .
 ما هو ثمن  9قطع من التبن ؟* ترك الوقت الكافٍ للمتعلمَن لحل المشكلة .* مناقشة مختلؾ الحلول  *.مبلحظة الطرَقة اآلتَة :
9×125=)125×10(-125=1250-125
 أوجد النتَجة بالطرَقة السابقة دون استعمال الحاسبة .استثمار المكتسبات :تنافس شمس الدَن و طارق إلنجاز العملَة اآلتَة95:5 :
 -الحظ طرَقة كل واحد منهما  -.قارن بَن الطرَقتَن .

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَـــــة االنطبلق من هو خاتم األنبَاء ؟ * بم لقبه قومه ؟ لماذا ؟
بناء التعلم  * :فتح الكتب صفحة (  )28و قراءة النص .
* التعرض لمعانٍ المفردات التالَة:
رؼبنا  -االمتثال
* طرح األسبلة التالَة  -:من الذٌ َعلم اإلنسان أمور دَنه ؟
 ماذا علمنا الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو واجب كل مسلم نحو الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو دلَل محبتك لرسول هللا صلً هللا علَه وسلم ؟* قراءة الجمل صفحة ( )25ثم مناقشة مضمونها .
استثمار المكتسبات :أطالبهم بتكوَن خبلصة .
* إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة ( )01فٍ الكراسات ( .الحصة ) 0

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌٚوة 3

تربَة مدنَة 00د

امتحان الفصل األول

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من استعمال
تقنَات مختلفة
لحساب الجداء

تقََم مكتسبات
المتعلمَن

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبَجَب المتعلم عن
األسبلة المطروحة
موظفا مكتسباته
ومهاراته

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق ـقطعة قماش طولها  8أمتار استعملت منها األم ربعها *
ما هو طول القطعة المستعملة ؟عبر عن طول القطعة الباقَة بكسر احسب ذهنَا :
265×9 , 130×9 , 11×9
بناء التعلم ـ
الحصة الثانَة .
* تنجز التمارَن ص  59خبلل
ّ
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ
البَت
استثمار المكتسبات:

التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .
نص االمتحان موجود فٍ دفتر التقوَم

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ
صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظاتٌ :وم األحد  06دٌسمبر  2015تم استدعائً لحضور كعضو فً لجنة التثبٌت بمدرسة
روٌنً لخضر رأس المٌعاد لتثبٌت األستاذ ( حساٌن محمد )
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  10دَسمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

إن و أخواتها (الداللة)

النشاط
والمدة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً َتعرؾ
علً إن و
أخواتها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن
المتعلم من
استعمال
تقنَات
مختلفة
لحساب
الجداء
تقََم
مكتسبات
المتعلمَن

قراءة (استثمار)
 00د

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
٠ىزْف
ػبّٕخ
ثالكٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

امتحان
الفصل
األول

المحتوي

عاصمة ببلدٌ الجزابر

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

رَاضَات 00د

اٌٚوة 3

تارَخ
 00د

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبَجَب المتعلم عن
األسبلة المطروحة
موظفا مكتسباته
ومهاراته

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :التعبَر شفوَا عن الصورة المرافقة لنص القراءة
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( سفح الجبل .الهندسة العتَقة
 .فاتنة  .بوارج  .الزوردٌ )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ أَن تقع مدَنة الجزابر ؟
ـ ماذا تشمل األحَاء القدَمة ؟ـ بم تتمَز القصبة ؟
 ما هٍ أوصاؾ األحَاء العصرَة ؟* أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ أهم األحَاء الموجودة فٍ عاصمة الجزابر ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ * إنّ الجزابر شامخة ببنَانها .
* األحَاء القدَمة شدَدة االلتواء لكنّ التجول ممتع فَها .
* كؤن الجزابر العاصمة البحر َعانقها .
* لعل الزابر للجزابر عابد إلَها .
* لَت المدَنة شوارعها نظَفة .
 أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصولبالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة :أخوات "إن" هٍ :أن – كؤن – لعل – لَت – لكن
إن و أن  :للتوكَد  -كؤن :للتشبَه  -لَت :للتمنٍ  -لعل :للترجٍ  -لكن :لبلستدراك
استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن  1و  2و 3و  4صفحة  4من كراس النشاطات اللؽوَة
وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
اإلتﻤام إلً  10أو  100الﻤىالُة.
بناء التعلم ـ ـ ٠ىزْف  *:الوضعَة األولً :بمناسبة عَد األضحً اشتري أمَن التبن للكبش
 ,ثمن القطعة الواحدة  125دَنارا  -.ما هو ثمن  9قطع من التبن ؟* ترك الوقت الكافٍ
للمتعلمَن لحل المشكلة  *.مناقشة مختلؾ الحلول  *.مبلحظة الطرَقة اآلتَة :
9×125=)125×10(-125=1250-125
 أوجد النتَجة بالطرَقة السابقة دون استعمال الحاسبة .استثمار المكتسبات :تنافس شمس الدَن و طارق إلنجاز العملَة اآلتَة95:5 :
 الحظ طرَقة كل واحد منهما  -.قارن بَن الطرَقتَن .نص االمتحان موجود فٍ دفتر التقوَم

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
المحتوي

النشاط
والمدة

ت.ع.
و تكنولوجَة

أنماط الحركة

تربَة
فنَة
 00د

امتحان
الفصل
األول

مبلحظات:

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً أنماط
الحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها
َجَب المتعلم
عن األسبلة
المطروحة
موظفا مكتسباته
ومهاراته

تقََم
مكتسبات
المتعلمَن

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ مبلحظة الصورة الخاصة بالوحدة و التعبَر عنها .
* هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط األول صفحة  *:00مبلحظة الوثَقة : 0
 صؾ التؽَرات التٍ تصاحب حركة الرَاضٍ .* ماذا تمثل الوثَقة  0؟ -باالعتماد علً الوثَقة  0رتب أشكال الوثَقة . 0
* ما هو نمط الحركة التٍ َإدَها الشخص "أ"
و الشخص "ب" فٍ الوثَقة  0؟ -ما هٍ التؽَرات المربَة التٍ تصاحب كل حركة ؟
المحتوي المعرفٍ
 توجد عدة طرق للتخلص من النفاَات و أهمها  :الحرق ـ إعادة المعالجة ـ انتقاء النفاَاتَجب أن َتخلص اإلنسان من النفاَات لكٍ َحافظ علً سبلمة بَبته .
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
نص االمتحان موجود فٍ دفتر التقوَم

.......................................................................................................................................................... ....

الوسا
بل

كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ

َوم :الثبلثاء  18دَسمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
المحتوي

النشاط
والمدة

قراءة (استثمار)
 00د

عاصمة ببلدٌ الجزابر

صرؾ أو إمبلء

جمع المذكر والمإنث السالمَن

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
٠ىزْف
ػبّٕخ
ثالكٖ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة
 أن َستمعالمتعلم جَدا
لقراءة المعلم.
 أن َقوم المتعلمبالقراءة الجَدة .
 أن َحاول المتعلمشرح المفردات .و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً جمع
المذكر
والمإنث
السالمَن

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

رَاضَات 00د

اٌٚوة 3

َتمكن
المتعلم من
استعمال
تقنَات
مختلفة
لحساب
الجداء

جؽرا
فَا

امتحان
الفصل
األول

تقََم
مكتسبات
المتعلمَن

تربَة بدنَة 00د

امتحان الفصل األول

تقََم
مكتسبات
المتعلمَن

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبَجَب المتعلم عن
األسبلة المطروحة
موظفا مكتسباته
ومهاراته
َجَب المتعلم عن
األسبلة المطروحة
موظفا مكتسباته
ومهاراته

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :التعبَر شفوَا عن الصورة المرافقة لنص القراءة
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( سفح الجبل .الهندسة العتَقة .
فاتنة  .بوارج  .الزوردٌ )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ أَن تقع مدَنة الجزابر ؟
ـ ماذا تشمل األحَاء القدَمة ؟ـ بم تتمَز القصبة ؟
 ما هٍ أوصاؾ األحَاء العصرَة ؟* أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ إلً أٌ عصر ترجع بناَات األحَاء القدَمة ؟
بناء التعلم * لماذا َتردد السكان علً المقاهٍ الشعبَة ؟
* ما هو أشهر سوق موجود فٍ العاصمة ؟
* استخرج من النص أوصاؾ األحَاء العصرَة .
* فٍ الفقرة األخَرة عبارات تدل علً اعتزاز الكاتب بالعاصمة.
 استخرجها  * .توجد أسواق بها معارض لآلالت و األوانٍ النحاسَة و هٍ مكتظةبالمتجولَن وأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  - :جمع المذكر السالم :هو الجمع الذٌ سلم مفرده من التؽََر و َنتهٍ بـواو و نون
أو َاء و نون ( معلمون – معلمَن)
 جمع المإنث السالم :هو الجمع الذٌ سلم مفرده من التؽََر وَنتهٍ بؤلؾ و تاء(مسلمات -عالمات )
.استثمار المكتسبات  -حول الكلمات التالَة إلً الجمع وبَن نوعه فٍ كل مرة:
رَاضٍ  ,مستؽفر  ,عاملة  ,منتج  ,فابزة  -التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه
التصحَح الفردٌ علً الكراس .
وضعَة االنطبلق ـقطعة قماش طولها  8أمتار استعملت منها األم ربعها *
ما هو طول القطعة المستعملة ؟عبر عن طول القطعة الباقَة بكسر احسب ذهنَا :
265×9 , 130×9 , 11×9
بناء التعلم ـ
الحصة الثانَة .
* تنجز التمارَن ص  59خبلل
ّ
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات -.خارج القسم مع مراقبتها الحقا .فٍ البَت

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

استثمار المكتسبات:

التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس .

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص ,
مشـا
هد,ال
صورة
المت
صدرة
للمحـ
ور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

نص االمتحان موجود فٍ دفتر التقوَم

نص االمتحان موجود فٍ دفتر التقوَم

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  11دَسمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الهوَة الوطنَة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

نشَد لوطنٍ

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 4

ت.ع.
و تكنولوجَة

األعضاء المتدخلة علً
مستوي المفصل

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
حصرها و
تمثَلها علً
م ـ م.

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم
من
التعرؾ
علً
األعضاء
المتدخلة
علً
مستوي
المفصل

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت
.......
الخ

وضعَـــــة االنطبلق  :ـ اذكر بعض األحداث التٍ أعجبتك من خبلل مطالعتك للقصة
السابقة.ـ س ّم شخصَات القصة السابقة  ,و بؤَهم أعجبت ؟ ولماذا ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ األمَر؟ـ لو كنت مكانه ماذا كنت ستفعل ؟ ضرورة إقناع المتعلم
بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـــــة االنطبلق  :ـ  -ما هٍ رموز السَادة الوطنَة ؟
كتاب
 لماذا َعتز الجزابرٌ بوطنه و َفتخر به ؟التلمَذ
بناء التعلم  :أقرأ المقطوعة صفحة  10من بصوت واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح
,
المقطوعة كما َشرح المفردات
السبو
 ترك فرصة للقراءات الفردَة الصامتة .رة ,
 فتح المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتذلَل الصعوبات.الكتاب
 شرح المفردات الصعبة . مناقشة مضمون القصَدة .ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَباألداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ  -ما هو العدد الذٌ أضَؾ له  4أحصل علً  30؟
بناء التعلم ـ ـ َكتشؾ هل َمكنك أن ترتب هذه األدوات من األكبر إلً األصؽر ثمنا ؟
كتاب
 405.60ـ  450.60ـ  60.80ـ ................................................ 60.08
التلمَذ
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها للمقارنة ؟
–
* قارن بَن كل عددَن مثنً مثنً  *.استعمل جدول المراتب لكتابة األعداد السابقة .
اللوح
* تطبَق:
ة–
اكتب األعداد اآلتَة فٍ الجدول اآلتٍ :
األدوا
. 0,91 , 1,00 , 1,10 , 11,01 , 2,35 , 0,58 , 1,0 , 1,01 , 0,9
ت
األصؽر من 1
األعداد
األعداد التٍ تساوٌ 1
األعداد األكبر من 1
....
الخ
* -حصر عدد عشرٌ بَن عددَن عشرََن متعاقبَن .
صبل علً نفس العبلمة فٍ االختبار
وضعَة المشكلة :قالت المعلمة ألمَن و طارق أنهما تح ّ
فوجد أمَن علً ورقته الكتابة اآلتَة  15,5 :و وجد طارق الكتابة التالَة  15 :و ـ ماذا
َعنٍ هذا ؟
.
وضعَة التوظَؾ :أوجد الكتابة العشرَة للكسور التالَة  - - :ـ
وضعَة التمرَن  1:ـ ضع األعداد العشرَة اآلتَة علً قطعة المستقَم المدرج اآلتٍ.
,
،
،
،
،

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
0 0.1 0.2 0.3
استثمار المكتسبات 2 :ـ اكتب األعداد العشرَة اآلتَة علً شكل كسر عشرٌ .
. 452.0 , 0.452 , 4.52 , 45.2
وضعَـــــة االنطبلق
ما هٍ أنماط الحركة عند اإلنسان ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ صفحة :00
* انطبلقا من صورة تمثل تشرَح لطرؾ خلفٍ ألرنب :
 حدد األعضاء المتدخلة علً مستوي المفصل . عَن نقاط ارتباط العضبلت علً عظام طرؾ الحَوان . باالعتماد علً الوثَقة  0لون علً رسم الوثَقة  0العظام باألحمر . صؾ بنَة العضلة المشار إلَها فٍ الوثَقة . 0 أَن ترتكز العضبلت فٍ طرؾ الحَوان ؟ كَؾ ترتبط العظام فَما بَنها علً مستوي المفصل ؟المكتسبات :دفع المتعلمَن إلً تكوَن خبلصة

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

رسالة إلً صدَق ()1
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ما هٍ عناصر الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع :
وهبك هللا وطنا من خَر األوطان  ,مناخه طَب و منظره جمَل و أرضه ثرَة .
أقمت عبلقة صداقة عبر شبكة األنترنت.
 اكتب رسالة لصدَقك تعرفه فَها بوطنك  ,وتصؾ طبَعته الخبلبة ,و تظهر امكانَاته السَاحَة و تدعوه لزَارة ببلدك موظفا إن أو إحدي أخواتها و
جمع المذكر و المإنث السالمَن.
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن باإلجابة عن األسبلة المطروحة وبصراحة
وتؤكد أن إجابتك ستحظً بالسرَة التامة  ,وذلك بوضع عبلمة ( × ) فٍ خانة ( نعم
) أو ( ال ) َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَق
َة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................. .....................................................................................

َوم  :الخمَس  01دَسمبر  0100م الموافق لـــ  00 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

تصحَح التعبَر 00د

رسالة إلً صدَق
()1

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 4

معالجة لؽة
عربَة 00د

إن
وأخواتها

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َ -جَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
حصرها و
تمثَلها علً
م ـ م.

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً إن
وأخواتها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق ـقطعة قماش طولها  8أمتار استعملت منها األم ربعها *
ما هو طول القطعة المستعملة ؟عبر عن طول القطعة الباقَة بكسر احسب ذهنَا :
265×9 , 130×9 , 11×9
بناء التعلم ـ
* تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 61خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ .
* تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص. 65
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و التصحَح الفردٌ
فردَا معتمدا علً تطبَق التعلَمات و اإلرشادات
استثمار المكتسبات :تنجز التمرَن  4ص65
التصحَح الجماعٍ علً السبورة َلَه التصحَح الفردٌ علً الكراس  -. .خارج القسم مع
مراقبتها الحقا .فٍ البَت
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت
....ال
خ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

طاعة الرسول صلً هللا
علَه وسلم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اكهان أْ
ٛبػخ
اٌوٍٛي
ٍٕ ٝهللا
ػٍٍٍُٚ ٗ١
ٚاعجخ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق من هو خاتم األنبَاء ؟
* بم لقبه قومه ؟ لماذا ؟
بناء التعلم  * :فتح الكتب صفحة (  )28و قراءة النص .
* التعرض لمعانٍ المفردات التالَة:
رؼبنا  -االمتثال
* طرح األسبلة التالَة :
 من الذٌ َعلم اإلنسان أمور دَنه ؟ ماذا علمنا الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو واجب كل مسلم نحو الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟ ما هو دلَل محبتك لرسول هللا صلً هللا علَه وسلم ؟* قراءة الجمل صفحة ( )25ثم مناقشة مضمونها .
استثمار المكتسبات :أطالبهم بتكوَن خبلصة .
* إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة ( )01فٍ الكراسات ( .الحصة ) 0

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة
–
األدوا
ت
...
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
........................................................................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. .......................................................................................

من  13دٌسمبر إلى  17دٌسمبر
2015
() 14
األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع الرابع عشر سنوٌا

َوم  :األحد  00دَسمبر  0100م الموافق لـــ  01 :صفر  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

من تقالَدنا

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

رسالة إلً صدَق 0

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزواس اٌضمبفٟ
 ٚاٌؼّوأ ٟفٟ
اٌغيائو

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

تربَة إسبلمَة 00د

سورة الفجر ص ( ) 01

َتمكن المتعلم
من مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
معرفة الكتابة
العشرَة و
الكسرَة
لبعض االعداد
.و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ؽفع ٚ
رالٚح اٌَٛهح
رالٚح ٕؾ١ؾخ
ّ ٚوػ ِؼٕب٘ب

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض العادات و التقالَد السابدة فٍ منطقتك كَؾ َتم االحتفال بها؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -اذكر بعض المدن التً ذكرت فً النص .
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( قبابل – معارض
– التكافل – تتباري )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا
علَها ؟ـ فٍ أٌ األوقات تكثر االحتفاالت باألعَاد المحلَة ؟ـ ما هٍ األعَاد التٍ تحتفل بها
تمنراست ؟ -ما هٍ الفرصة التٍ َعطَها عَد الساورة ؟ -بم َفتخر أهل األوراس فٍ عَد
الفروسَة ؟حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة
اسما و فعبل و حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من
الفقرة 0و 0؟ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها
من الفقرة األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء
الرأٌ قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ متً تحتفل تمنراست بعَدها السنوٌ ؟ـ اذكر مظاهر االحتفال بعَد " تافسَت
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة زرت مدَنة من المدن الجزابرَة  ,ـ فٍ اٌ فصل تكثر
االحتفاالت ؟ـ ما النشاطات التٍ تقام فٍ هذه االعَاد ؟ـ هل حضرت إحدي هذه االحتفاالت
التٍ تقام فٍ منطقتك ؟ـ ما اسم هذه التظاهرة ؟ـ متً كان ذلك ؟  *.تصور أنك مكان الكاتب
وستصؾ لزمبلبك هذه التظاهرات  .ـ ماذا ستقول عنها ؟  -كل تلمَذ َحاول ان َنقل الً
زمَله ما شاهده فٍ احدي التظاهرات التٍ اقَمت فٍ مدَنته مبَنا له اسم هذا العَد و تارَخ
اقامته ومظاهر االحتفال َ ..عرض كل واحد وصفه علً االخر .
عرفه لزمبلبك .لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك
صؾ هذا المعلم و ّ
لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أضَؾ له  0أحصل علً  01؟
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :
هل َمكنك أن ترتب هذه األدوات من األكبر إلً األصؽر ثمنا ؟
 010001ـ  001001ـ  01081ـ  * 01018ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها للمقارنة ؟
* قارن بَن كل عددَن مثنً مثنً  *.استعمل جدول المراتب لكتابة األعداد السابقة .
تطبَق :اكتب األعداد اآلتَة فٍ الجدول اآلتٍ  :ص 01
* -حصر عدد عشرٌ ببن عددَن عشرََن متعاقبَن .
صبل علً نفس العبلمة فٍ االختبار
وضعَة المشكلة :قالت المعلمة ألمَن و طارق أنهما تح ّ
فوجد أمَن علً ورقته الكتابة اآلتَة  0010 :و وجد طارق الكتابة التالَة  00 :و 0/0
ـ ماذا َعنٍ هذا ؟
وضعَة التوظَؾ :أوجد الكتابة العشرَة للكسور التالَة  :ص 00
 0ـ اكتب األعداد العشرَة اآلتَة علً شكل كسر عشرٌ .
. 00001 , 10000 , 0000 , 0000
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَن  1ص 61
وضعَـــــة االنطبلق بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة *سورة الفجر
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ المعلم السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكأقول  -سورة الفجر مكَة تتحدث علً ثبلثة أمور ربَسَة * ذكر قصص بعض األمم
المكذبَن لرسل هللا كقوم عاد وثمود وقوم فرعون وبَان ما حل بهم من عذاب ودمار بسبب
طؽَانهم
* بَان سنة هللا فٍ ابتبلء العباد فٍ هذه الحَاة بالخَر و الشر و الؽنً والفقر وطبَعة
اإلنسان فٍ حبه الشدَد للمال
* اآلخرة وأهوالها و شدابدها و انقسام الناس َوم القَامة إلً سعداء و أشقَاء و بَان مآل
النفس الشرَرة و النفس الكرَمة الخَرة
استثمار المكتسبات :أطالبهم باستظهار السورة

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

تربَة مدنَة 00د

قواعد المناقشة (الحوار) ص ()01

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
معرفة الكتابة
العشرَة و
الكسرَة
لبعض االعداد
.و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
لٛاػــل
إٌّبلْـخ ٚ
ِّبهٍزٙب فٟ
اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ
 ٚاٌؼًّ ػٍٝ
االٍزفبكح ِٕٙب
ٛ٠ ٚظف
ِؼبهفٗ
اٌّىزَجخ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أنقصنا منه 8أحصل علً  01؟
بناء التعلم  * :تنجز التمارَن ص 67خبلل الحصة الموالَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل بقَة التمارَن ص .67فٍ البَت

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق كَؾ َتم محاربة األمراض المعدَة من طرؾ الدولة ؟
بناء التعلم  * :اذكر أطرافا َجري بَنها النقاش و الحوار *ما هٍ قواعد المناقشة و الحوار
بَن هذه األطراؾ ؟* بماذا تتوج المناقشات التٍ تجرٌ فٍ مقرات المجالس الشعبَة
المنتخبة ـ ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
ـ أَن تمارس المناقشة بَن التبلمَذ ؟حدد قواعد المناقشة التٍ حدثت و تقََم المشاركة
الخبلصة :الحوار و المناقشة حدَث َدور بَن شخصَن أو أكثر بهدؾ الوصول إلً نتَجة
متفق علَها أو قبولها من طرؾ األؼلبَة  .لكٍ ال َنتج عن الحوار و المناقشة عداوة َتقَد
الجمَع بقواعد المناقشة التالَة  :البعد عن استعمال العنؾ بنوعَه و حسن اإلصؽاء
للمتحدث و حسن التدخل لبلبتعاد عن مقاطعة المتحدث و استعمال العبارات المهذبة فٍ
الخطاب وقبول الحجة دون تعصب لرأٌ من اآلراء .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  )00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ
علً الكراسات
* متً تكون الموافقة باألؼلبَة ؟
* ومتً تكون الموافقة باإلجماع ؟
* اذكر نوعٍ العنؾ
* أكتب بعض العبارات المهذبة التٍ تستعملها عند طلب المشاركة فٍ المناقشة

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  00دَسمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع األول 0000
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

من تقالَدنا

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

إن وأخواتها ( االعراب )

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

تارَخ  00د

إٌٚبي اٌَ١بٍٟ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزواس
اٌضمبفٚ ٟ
اٌؼّوأ ٟفٟ
اٌغيائو
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً ان و
أخواتها و
اعرابها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة
َتمكن
المتعلم من
مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
معرفة
الكتابة
لبعض
االعداد .و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ ح

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة.و
َستعمل القاموس
أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض العادات و التقالَد السابدة فٍ منطقتك كَؾ َتم االحتفال بها؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -اذكر بعض المدن التً ذكرت فً النص .
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( قبابل – معارض – التكافل –
تتباري )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ
فٍ أٌ األوقات تكثر االحتفاالت باألعَاد المحلَة ؟ـ ما هٍ األعَاد التٍ تحتفل بها تمنراست
؟ -ما هٍ الفرصة التٍ َعطَها عَد الساورة ؟ -بم َفتخر أهل األوراس فٍ عَد الفروسَة
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ كم تدوم االحتفاالت بتافسَت ؟ و بعاشوراء ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
الجزابرٌ متمسك بتقالَده .
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ *  -إنّ
ّ
* كؤن الجزابر العاصمة البحر َعانقها .
* لعل الزابر للجزابر عابد إلَها .
* لَت المدَنة شوارعها نظَفة .
 أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصولبالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة :تدخل إن و أخواتها علً الجملة االسمَة فتنصب المبتدأ وَسمً اسمها و تبقٍ
الخبر مرفوعا وَسمً خبرها .
استثمار المكتسبات :ـ إنجاز التمارَن  1و  2و 3صفحة  06من كراس النشاطات اللؽوَة.

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أضَؾ له  0أحصل علً  01؟
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :
هل َمكنك أن ترتب هذه األدوات من األكبر إلً األصؽر ثمنا ؟
 010001ـ  001001ـ  01081ـ  * 01018ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها للمقارنة ؟
* قارن بَن كل عددَن مثنً مثنً  *.استعمل جدول المراتب لكتابة األعداد السابقة .
تطبَق :اكتب األعداد اآلتَة فٍ الجدول اآلتٍ  :ص 01
* -حصر عدد عشرٌ ببن عددَن عشرََن متعاقبَن .
صبل علً نفس العبلمة فٍ االختبار
وضعَة المشكلة :قالت المعلمة ألمَن و طارق أنهما تح ّ
فوجد أمَن علً ورقته الكتابة اآلتَة  0010 :و وجد طارق الكتابة التالَة  00 :و 0/0
ـ ماذا َعنٍ هذا ؟
وضعَة التوظَؾ :أوجد الكتابة العشرَة للكسور التالَة  :ص 00
 0ـ اكتب األعداد العشرَة اآلتَة علً شكل كسر عشرٌ .
. 00001 , 10000 , 0000 , 0000
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَن  1ص 61
وضعَـــــة االنطبلق  :ــ هل تمكن الجزابرَون من تحرَر الببلد بواسطة الثورات الشعبَة ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  01و 00
ــ ما هٍ مظاهر النضال السَاسٍ الذٌ خاضه الجزابرَون ؟
ــ من هم ابرز قادة هذا النضال ؟ قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن
السندات و َتعرؾ علً مضمونها .ــ ما هٍ المظاهر التٍ اتخذها النشاط السَاسٍ ؟
ــ أذكر أهم األحزاب السَاسَة التٍ تم تؤسَسها ؟ــ لماذا اصدر الجزابرَون عدة صحؾ ؟
ــ لماذا شارك الجزابرَون فٍ االنتخابات التٍ تنظمها فرنسا ؟
ــ كَؾ كان الجزابرَون َطالبون بحقوقهم ؟
مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  00و 00ــ من هم أشهر الزعماء السَاسََن ؟
سَاسَة ؟ــ بماذا طالب األمَر خالد ؟ــ ما هٍ األحزاب السَاسَة التٍ
ــ ما هٍ اتجاهاتهم ال ّ
أسسها مصالٍ الحاج ؟ ــ بماذا طالب ابن جلول ؟ــ متً تؤسست جمعَة العلماء المسلمَن
الجزابرََن ؟ــ اقرأ مقولة ابن بادَس ؟ ما رأَك ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
ــ حركة األمَر خالد  0101ــ نجم شمال افرَقَا  0100ــ جمعَة العلماء المسلمَن  0100ــ
حزب الشعب  0100ــ احباب البَان والحرَة  0100ــ حركة انتصار الحرَات الدَمقراطَة
 0100ــ جبهة التحرَر الوطنٍ 0100
أستنتج  :ــ تؽ َّر أسلوب المقاومة الجزابرَة لبلستعمار من الكفاح المسلح إلً الكفاح
سَاسَة ع ّدة وسابل وهٍ  :تؤسَس األحزاب والجمعَات ,
سَاسٍ .ــ اتخذت المقاومة ال ّ
ال ّ
المظاهرات  ,تقدَم العرابض  ,المشاركة فٍ االنتخابات  ,اصدار الصحؾ .
ــ كان هدؾ النشاط السَاسٍ تمكَن الجزابرََن من الحصول علً حقوقهم .
سَاسٍ ــ بعضها طالب بالمساواة مثل
ــ ظهرت بالجزابر عدّة شخصَات قامت بالنشاط ال ّ
األمَر خالد ــ بعضها طالب باإلدماج ( أٌ الحاق الجزابرََن بالفرنسََن واعتبارهم جزءا

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

منهم لهم نفس الحقوق وعلَهم نفس الواجبات ) مثل  :ابن جلول و فرحات عباس
ــ بعضها طالب باإلصبلح مثل ابن بادَس .ــ بعضها طالب باالستقبلل مثل  :مصالٍ الحاج
استثمار المكتسبات :ــ ما هٍ األحزاب السَاسَة التٍ أسسها مصالٍ الحاج ؟
ــ بماذا طالب ابن جلول ؟
ــ متً تؤسست جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن ؟ــ اقرأ مقولة ابن بادَس ؟ ما رأَك ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

تربَة فنَة
 00د

اإلنجاز تصمَم منتوج زخرفٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من إظهار
التنسَق
القابم بَن
مختلؾ
الوظابؾ
و
األعضاء
أثناء
الجهد
العضلٍ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
إنجاز اعمال
فنَة
تشكَلَة
زخرفَة
هندسَة ,
نباتَة ,
حَوانَة

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ أدعوهم المعلم لتؤمل الصورة  0ص 00
* حدد األعضاء المتداخلة علً مستوي المفصل  *.عَن نقاط ارتباط العضبلت علً عظام
طرؾ الحَوان ـ بعد التعبَر عن الوثَقة الثانَة -صؾ بنَة العضلة المشار إلَها ؟
أَن ترتكز العضبلت فٍ طرؾ حَوان ؟ -كَؾ ترتبط العظام فَما بَنها علً مستوي المفصل
النشاط الثالث الحظوا الشكل رقم  0ص 08لونوا العضبلت المبَنة فٍ رسومات الوثَقة
ـ وَطالبهم بإكمال الجدول * هل َمكن أن َنجز الشخص حركة الثنٍ فٍ حالة قطع الوتر
السفلٍ للعضلة أ ؟ علل أطالبهم المعلم بتحضَر  :ـ  0قطع ورق مقوي لتجسَد العظام
ـ استعمال روابط عناصر الورق متماسكة و متحركة ـ استعمال خَط مطاطٍ لتمثَل
العضبلت القابضة و الباسطة * ماذا َحدث للخَط عندما تبسط القطعة  0؟
المحتوي المعرفٍ -تشكل عظام الهَكل الجزء الصلب من الطرؾ ترتبط العظام فَما بَنها
علً مستوي المفصل بواسطة األوتار و الذٌ َسمح بحركة قطعة بالنسبة لؤلخري ,
الحركة هٍ نتَجة تقلص عضبلت مرتبطة بالعظام بواسطة األوتار ـ عندما تتقلص العضلة
تقصر مما َإدٌ إلً تحرك العظام من جهتٍ المفصل ـ عندما تتقلص العضلة القابضة
ترتخٍ العضلة الباسطة و بالعكس فَقال عندها أنهما متضادتان .
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات
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أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

.استثمار المكتسبات جمع و تقََم أعمال المتعلمَن

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  00دَسمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

من تقالَدنا

صرؾ أو إمبلء

همزة القطع

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

جؽرافَا

المناخ و النبات

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزواس
اٌضمبفٚ ٟ
اٌؼّوأ ٟفٟ
اٌغيائو

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة.و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم من
كتابة همزة
القطع كتابة
جَدة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة

َتمكن
المتعلم من
رسم خرَطة
الجزابر و
اكتشاؾ
التباَن و
التنوع
البَبٍ فَها

ِوالجخ كهعخ رؾىُ
اٌّزؼٍّ ٓ١فٟ
رٛظ١ف اٌّؼبهف
اٌّىزَجخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض العادات و التقالَد السابدة فٍ منطقتك كَؾ َتم االحتفال بها؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -اذكر بعض المدن التً ذكرت فً النص .
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( قبابل – معارض – التكافل –
تتباري )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ فٍ أٌ
األوقات تكثر االحتفاالت باألعَاد المحلَة ؟ـ ما هٍ األعَاد التٍ تحتفل بها تمنراست ؟ -ما هٍ
الفرصة التٍ َعطَها عَد الساورة ؟ -بم َفتخر أهل األوراس فٍ عَد الفروسَة
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ متً تحتفل عاصمة وادٌ مَزاب بعَد الزربَة ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
من تقالَدنا .ـ أقَمت فٍ مدَنة تمنراست عروض فلكلورَة.
ـ أقبل محبو الفروسَة من كل مكان.ـ أخذ الزابرون َلتقطون صورا تذكارَة.
ـ أحب كثَرا سباق الخَل .ـ أكرم ضَوفك الذَن جاإوا للمهرجان .
أتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  :همزة القطع تقع فٍ أول الكلمة تلفظ و تكتب :
 فٍ كل الحروؾ المبدوءة بهمزة ( أن  ,إذا  ,إلً ) فٍ كل األسماء المبدوءة بهمزة ( أحمد  ,إبراهَم  ,أشرؾ ) فٍ الفعل الماضٍ و الثبلثٍ المبدوء بهمزة ( أكل  ,أحسن) فٍ الفعل المضارع و األمر الرباعٍ المبدوء بهمزة ( أحسنُ  ,أكر ْم).استثمار المكتسبات  -استخرج من النص صفحة  80الكلمات التٍ تحتوٌ علً همزة قطع .
وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أنقصنا منه 8أحصل علً  01؟
بناء التعلم  * :تنجز التمارَن ص 67خبلل الحصة الموالَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل بقَة التمارَن ص .67فٍ البَت

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
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ص

وضعَـة ــ سبق وعلمت أن الجزابر تشرؾ علً البحر األبَض المتوسط شماال وتتوؼل فٍ
الصحراء الكبري جنوبا -.كما أن لدَها مناطق تعلو حوالٍ  0111مترا وأخري تنخفض إلً ما
دون مستوي سطح البحر .أ ـ فما تؤثَر ذلك علً الطقس ؟ب ـ وما تؤثَر ذلك علً النبات ؟
بناء التعلمات  :أالحظ واكتشؾ النشاط األول  :تؤمل الخرَطة شكل0ص 00التٍ تمثل
درجات الحرارة فٍ عدة مدن جزابرَة .ـ اقرأ درجة الحرارة صَفا فٍ مدَنتٍ الجزابر وبسكرة
*مدَنة الجزابر تتمَز باعتدال الحرارة صَفا وشتاء *مدَنة بسكرة تتمَز بارتفاع الحرارة
صَفا وانخفاضها الشدَد شتاء .الحظ الوثَقة شكل 0ص( 00أ  ,ب )
اقرأ كمَات التساقط (األمطار) ستجد أن بسكرة قلَلة التساقط بَنما مدَنة الجزابر كثَرة
التساقط إذن مدَنة الجزابر معتدلة الحرارة صَفا وشتاء ؼزَرة األمطار  ,بسكرة حارة صَفا
باردة شتاء قلَلة األمطار أٌ أن مناخها األلً َختلؾ عن مناخ الثانَة
النشاط الثانٍ  :الحظ الخرَطة شكل0ص 00ــ ماذا تمثل ؟ ــ ما هٍ أنواع المناخ ؟
ــ أَن َسود مناخ البحر األبَض المتوسط ؟ــ أذكر بعض المدن التٍ َشملها ــ أَن َسود
المناخ القارٌ ؟ــ أذكر بعض المدن التٍ َشملها ــ أَن َسود المناخ الصحراوٌ ؟ــ أذكر بعض
المدن التٍ َشملها ــ رتب هذه المناخات من حَث المساحة
أستنتج  0 :ـ تتنوع تضارَس الجزابر من جبال وسهول وصحراء
 0ـ تطل الجزابر علً البحر األبَض المتوسط بساحل متعرج َمتد من بلدَة الؽزوات ؼربا إلً
بلدَة القالة شرقا بطول  0011كلم .
 0ـ توجد بشمال الجزابر سلسلتان جبلَتان هما
أ ـ سلسلة األطلس التلٍ .ب ـ سلسلة األطلس الصحراوٌ
هناك نوعان من السهول شمال الجزابر
أ ـ سهول ساحلَة تشرؾ علً البحر  .ب ـ سهول داخلَة  :بعَدة عن البحر .
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا ـ ما هٍ أهم تضارَس الجزابر ؟
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٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَر واالستقبال) سَر اللعبة :
ـ َقؾ كل فرَق علً شكل قاطرة وراء خطَ .قابله علً
مسافة حوالٍ  0م القابد وراء خط حامبل الكرة.
ـ عند اإلشارة َمرر القابد الكرة للعنصر األول فٍ القاطرة
الذٌ َرجعها وَجلس ,لَمررها إلً الثانٍ ,الذٌ َعَدها له
وَجلس وهكذا.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنتهٍ من العملَة قبل اآلخرَن.
ـ َمكن وضع الفرَق علً منحنً َقابله القابد.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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مبلحظات:
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َوم  :األربعاء  00دَسمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع األول 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الوفاء بالعهد

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

نشَد لوطنٍ

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن
المتعلم من
تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

َتمكن
المتعلم
من إظهار
التنسَق
القابم بَن
مختلؾ
الوظابؾ
و
األعضاء
أثناء
الجهد
العضلٍ

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق  :ـ اذكر بعض األحداث التٍ أعجبتك من خبلل مطالعتك للقصة
السابقة.ـ س ّم شخصَات القصة السابقة  ,و بؤَهم أعجبت ؟ ولماذا ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ األمَر؟ـ لو كنت مكانه ماذا كنت ستفعل ؟ ضرورة إقناع المتعلم
بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـــــة االنطبلق  :ـ  -ما هٍ رموز السَادة الوطنَة ؟
 لماذا َعتز الجزابرٌ بوطنه و َفتخر به ؟بناء التعلم  :أقرأ المقطوعة صفحة  10من بصوت واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح
المقطوعة كما َشرح المفردات  -ترك فرصة للقراءات الفردَة الصامتة .
 فتح المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتذلَل الصعوبات. شرح المفردات الصعبة  -.مناقشة مضمون القصَدة .ـ التدرَب علً األداء الفردٌوالجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء
ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
سسة " أدكور"  00سهما ً فٍ البنك الوطنٍ الجزابرٌ ,
بناء التعلم المشكل : 0اشترت مإ ّ
األول  DA 000000و الباقٍ سعرها . DA 00000
سهم ّ
سعر ال ّ
 .0ما هو مجموع هذه األسهم ؟
المشكل  : 0اقتنت شركة عموم َّة  00حاسوبا  ,ثمن الحاسوب الواحد , DA000081000
ص ِّن َعة  0/0من كتخفَض .
ص َمتْ الشركة ال ُم َ
وعند شرابها للحواسَب َخ َ
 .0ما هو ثمن الحواسَب قبل التخفَض ؟  .0ما هو ثمن الحواسَب بعد التخفَض ؟
المشكل  : 0مر ّتب عامل فٍ شركة وطن َّة ُ DA 00018خصِ َم منه  DA0000000بسبب
ؼَابه و ُخصِ َم  DA0001لصالح البرَد  .0.كم ُخصِ َم له من مر ّتبه ؟  .كم بقٍ له ؟
المشكل  : 0مزرعة مستطَلة ال ّ
شكل طولها  M01و عرضها نصؾ طولها .
 .0احسب محَطها  .0.احسب مساحتها .
 .أراد صاحبها أن َسَجها إذا علمتَ أن ثمن المتر الواحد من السَاج  000:دَنارا
 .0ما هو ثمن السَاج المستعمل ؟
استثمار المكتسبات :حقل مستطَل الشكل طوله  M 75و عرضه  , M12أحَط بثبلثة
ضفوؾ من األسبلك الشابكة ُمث َّب َت ٌة علً  66عموداً حدَد َّا ً .
السلك ال ُم ْس َت ْع َمل ؟
 .1ما هو طول ّ
سلك ال ُم ْس َت ْع َمل إذا علمتَ أنّ سعر المتر الواحد هو  DA 58 :؟
 .2ما هو ثمن ال ّ
 .3ما هٍ ُكلفة تسََج الحقل ِع ْلما ً أنَّ ثمن العمود الواحد هو  DA 240 :و أجرة الع ّمال
هٍ  DA 1400 :؟.
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ أدعوهم المعلم لتؤمل الصورة  0ص 00
* حدد األعضاء المتداخلة علً مستوي المفصل  *.عَن نقاط ارتباط العضبلت علً عظام
طرؾ الحَوان ـ بعد التعبَر عن الوثَقة الثانَة -صؾ بنَة العضلة المشار إلَها ؟
أَن ترتكز العضبلت فٍ طرؾ حَوان ؟ -كَؾ ترتبط العظام فَما بَنها علً مستوي المفصل
النشاط الثالث الحظوا الشكل رقم  0ص 08لونوا العضبلت المبَنة فٍ رسومات الوثَقة
ـ وَطالبهم بإكمال الجدول * هل َمكن أن َنجز الشخص حركة الثنٍ فٍ حالة قطع الوتر
السفلٍ للعضلة أ ؟ علل أطالبهم المعلم بتحضَر  :ـ  0قطع ورق مقوي لتجسَد العظام
ـ استعمال روابط عناصر الورق متماسكة و متحركة ـ استعمال خَط مطاطٍ لتمثَل
العضبلت القابضة و الباسطة * ماذا َحدث للخَط عندما تبسط القطعة  0؟
المحتوي المعرفٍ -تشكل عظام الهَكل الجزء الصلب من الطرؾ ترتبط العظام فَما بَنها
علً مستوي المفصل بواسطة األوتار و الذٌ َسمح بحركة قطعة بالنسبة لؤلخري  ,الحركة
هٍ نتَجة تقلص عضبلت مرتبطة بالعظام بواسطة األوتار ـ عندما تتقلص العضلة تقصر
مما َإدٌ إلً تحرك العظام من جهتٍ المفصل ـ عندما تتقلص العضلة القابضة ترتخٍ
العضلة الباسطة و بالعكس فَقال عندها أنهما متضادتان .
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

رسالة إلً صدَق ()2
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ما هٍ عناصر الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :تعرفت علً صدَق من دولة
أخري  ,طلب منك أن تعرفه علً عادات و تقالَد أهل الجنوب الجزابرٌ.
 اكتب رسالة له تعرفه فَها بعادات وتقالَد سكان الجنوب الجزابرٌ وتشوقه لزَارةالصحراء موظفا جملة منسوخة بإن أو إحدي أخواتها .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن باإلجابة عن األسبلة المطروحة وبصراحة
وتؤكد أن إجابتك ستحظً بالسرَة التامة  ,وذلك بوضع عبلمة ( × ) فٍ خانة ( نعم
) أو ( ال ) َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَق
َة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.............................................................................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................... .................................................................................

َوم  :الخمَس  00دَسمبر  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع األول 0000
هـ

الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

رسالة إلً صدَق
()2
إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ

معالجة لؽة
عربَة00
د

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً إن
وأخواتها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة

إن
وأخواتها

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
سسة " أدكور"  00سهما ً فٍ البنك الوطنٍ الجزابرٌ
بناء التعلم المشكل : 0اشترت مإ ّ
األول  DA 000000و الباقٍ سعرها .0. DA 00000
سهم ّ
,سعر ال ّ
ما هو مجموع هذه األسهم ؟
المشكل  : 0اقتنت شركة عموم َّة  00حاسوبا  ,ثمن الحاسوب الواحد , DA000081000
ص ِّن َعة  0/0من كتخفَض .
ص َمتْ الشركة ال ُم َ
وعند شرابها للحواسَب َخ َ
 .0ما هو ثمن الحواسَب قبل التخفَض ؟  .0ما هو ثمن الحواسَب بعد التخفَض ؟
المشكل  : 0مر ّتب عامل فٍ شركة وطن َّة ُ DA 00018خصِ َم منه  DA0000000بسبب
ؼَابه و ُخصِ َم  DA0001لصالح البرَد  .0.كم ُخصِ َم له من مر ّتبه ؟  .كم بقٍ له ؟
المشكل  : 0مزرعة مستطَلة ال ّ
شكل طولها  M01و عرضها نصؾ طولها .
 .0احسب محَطها  .0.احسب مساحتها .
 .أراد صاحبها أن َسَجها إذا علمتَ أن ثمن المتر الواحد من السَاج  000:دَنارا
 .0ما هو ثمن السَاج المستعمل ؟
استثمار المكتسبات :حقل مستطَل الشكل طوله  M 75و عرضه  , M12أحَط بثبلثة
ضفوؾ من األسبلك الشابكة ُمث َّب َت ٌة علً  66عموداً حدَد َّا ً .
السلك ال ُم ْس َت ْع َمل ؟
 .1ما هو طول ّ
سلك ال ُم ْس َت ْع َمل إذا علمتَ أنّ سعر المتر الواحد هو  DA 58 :؟
 .2ما هو ثمن ال ّ
 .3ما هٍ ُكلفة تسََج الحقل ِع ْلما ً أنَّ ثمن العمود الواحد هو  DA 240 :و أجرة الع ّمال
هٍ  DA 1400 :؟.
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
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اللوح
ة
األدوا
ت الخ
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التلمَذ
–
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كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة الفجر ص ( ) 01

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ؽفع  ٚرالٚح
اٌَٛهح
رالٚح
ٕؾ١ؾخ ٚ
ّوػ ِؼٕب٘ب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة *سورة الفجر
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ المعلم السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَهبعد ذلك أقول  -سورة الفجر مكَة تتحدث علً ثبلثة أمور ربَسَة * ذكر قصص بعض
األمم المكذبَن لرسل هللا كقوم عاد وثمود وقوم فرعون وبَان ما حل بهم من عذاب
ودمار بسبب طؽَانهم
* بَان سنة هللا فٍ ابتبلء العباد فٍ هذه الحَاة بالخَر و الشر و الؽنً والفقر وطبَعة
اإلنسان فٍ حبه الشدَد للمال
* اآلخرة وأهوالها و شدابدها و انقسام الناس َوم القَامة إلً سعداء و أشقَاء و
بَان مآل النفس الشرَرة و النفس الكرَمة الخَرة
استثمار المكتسبات :أطالبهم باستظهار السورة

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  03جانفً إلى  07جانفً
2016
() 15
األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع الخامس عشر سنوٌا

َوم  :األحد  10جانفٍ  0100م الموافق لـــ  24 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

من تقالَدنا

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

رسالة إلً صدَق 0

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزواس اٌضمبفٟ
 ٚاٌؼّوأ ٟفٟ
اٌغيائو

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

تربَة إسبلمَة 00د

سورة الفجر ص ( ) 01

َتمكن المتعلم
من مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
معرفة الكتابة
العشرَة و
الكسرَة
لبعض االعداد
.و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ؽفع ٚ
رالٚح اٌَٛهح
رالٚح ٕؾ١ؾخ
ّ ٚوػ ِؼٕب٘ب

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض العادات و التقالَد السابدة فٍ منطقتك كَؾ َتم االحتفال بها؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -اذكر بعض المدن التً ذكرت فً النص .
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( قبابل – معارض
– التكافل – تتباري )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا
علَها ؟ـ فٍ أٌ األوقات تكثر االحتفاالت باألعَاد المحلَة ؟ـ ما هٍ األعَاد التٍ تحتفل بها
تمنراست ؟ -ما هٍ الفرصة التٍ َعطَها عَد الساورة ؟ -بم َفتخر أهل األوراس فٍ عَد
الفروسَة ؟حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة
اسما و فعبل و حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من
الفقرة 0و 0؟ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها
من الفقرة األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء
الرأٌ قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ متً تحتفل تمنراست بعَدها السنوٌ ؟ـ اذكر مظاهر االحتفال بعَد " تافسَت
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة زرت مدَنة من المدن الجزابرَة  ,ـ فٍ اٌ فصل تكثر
االحتفاالت ؟ـ ما النشاطات التٍ تقام فٍ هذه االعَاد ؟ـ هل حضرت إحدي هذه االحتفاالت
التٍ تقام فٍ منطقتك ؟ـ ما اسم هذه التظاهرة ؟ـ متً كان ذلك ؟  *.تصور أنك مكان الكاتب
وستصؾ لزمبلبك هذه التظاهرات  .ـ ماذا ستقول عنها ؟  -كل تلمَذ َحاول ان َنقل الً
زمَله ما شاهده فٍ احدي التظاهرات التٍ اقَمت فٍ مدَنته مبَنا له اسم هذا العَد و تارَخ
اقامته ومظاهر االحتفال َ ..عرض كل واحد وصفه علً االخر .
عرفه لزمبلبك .لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك
صؾ هذا المعلم و ّ
لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أضَؾ له  0أحصل علً  01؟
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :
هل َمكنك أن ترتب هذه األدوات من األكبر إلً األصؽر ثمنا ؟
 010001ـ  001001ـ  01081ـ  * 01018ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها للمقارنة ؟
* قارن بَن كل عددَن مثنً مثنً  *.استعمل جدول المراتب لكتابة األعداد السابقة .
تطبَق :اكتب األعداد اآلتَة فٍ الجدول اآلتٍ  :ص 01
* -حصر عدد عشرٌ ببن عددَن عشرََن متعاقبَن .
صبل علً نفس العبلمة فٍ االختبار
وضعَة المشكلة :قالت المعلمة ألمَن و طارق أنهما تح ّ
فوجد أمَن علً ورقته الكتابة اآلتَة  0010 :و وجد طارق الكتابة التالَة  00 :و 0/0
ـ ماذا َعنٍ هذا ؟
وضعَة التوظَؾ :أوجد الكتابة العشرَة للكسور التالَة  :ص 00
 0ـ اكتب األعداد العشرَة اآلتَة علً شكل كسر عشرٌ .
. 00001 , 10000 , 0000 , 0000
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَن  1ص 61
وضعَـــــة االنطبلق بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة *سورة الفجر
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ المعلم السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكأقول  -سورة الفجر مكَة تتحدث علً ثبلثة أمور ربَسَة * ذكر قصص بعض األمم
المكذبَن لرسل هللا كقوم عاد وثمود وقوم فرعون وبَان ما حل بهم من عذاب ودمار بسبب
طؽَانهم
* بَان سنة هللا فٍ ابتبلء العباد فٍ هذه الحَاة بالخَر و الشر و الؽنً والفقر وطبَعة
اإلنسان فٍ حبه الشدَد للمال
* اآلخرة وأهوالها و شدابدها و انقسام الناس َوم القَامة إلً سعداء و أشقَاء و بَان مآل
النفس الشرَرة و النفس الكرَمة الخَرة
استثمار المكتسبات :أطالبهم باستظهار السورة

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

الصور
المرفقة
بالنص
مشـاهد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
......الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

تربَة مدنَة 00د

قواعد المناقشة (الحوار) ص ()01

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
معرفة الكتابة
العشرَة و
الكسرَة
لبعض االعداد
.و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
لٛاػــل
إٌّبلْـخ ٚ
ِّبهٍزٙب فٟ
اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ
 ٚاٌؼًّ ػٍٝ
االٍزفبكح ِٕٙب
ٛ٠ ٚظف
ِؼبهفٗ
اٌّىزَجخ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أنقصنا منه 8أحصل علً  01؟
بناء التعلم  * :تنجز التمارَن ص 67خبلل الحصة الموالَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل بقَة التمارَن ص .67فٍ البَت

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُ ػٓاألٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجـــــــــــــــــٗ

وضعَة االنطبلق كَؾ َتم محاربة األمراض المعدَة من طرؾ الدولة ؟
بناء التعلم  * :اذكر أطرافا َجري بَنها النقاش و الحوار *ما هٍ قواعد المناقشة و الحوار
بَن هذه األطراؾ ؟* بماذا تتوج المناقشات التٍ تجرٌ فٍ مقرات المجالس الشعبَة
المنتخبة ـ ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
ـ أَن تمارس المناقشة بَن التبلمَذ ؟حدد قواعد المناقشة التٍ حدثت و تقََم المشاركة
الخبلصة :الحوار و المناقشة حدَث َدور بَن شخصَن أو أكثر بهدؾ الوصول إلً نتَجة
متفق علَها أو قبولها من طرؾ األؼلبَة  .لكٍ ال َنتج عن الحوار و المناقشة عداوة َتقَد
الجمَع بقواعد المناقشة التالَة  :البعد عن استعمال العنؾ بنوعَه و حسن اإلصؽاء
للمتحدث و حسن التدخل لبلبتعاد عن مقاطعة المتحدث و استعمال العبارات المهذبة فٍ
الخطاب وقبول الحجة دون تعصب لرأٌ من اآلراء .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  )00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ
علً الكراسات
* متً تكون الموافقة باألؼلبَة ؟
* ومتً تكون الموافقة باإلجماع ؟
* اذكر نوعٍ العنؾ
* أكتب بعض العبارات المهذبة التٍ تستعملها عند طلب المشاركة فٍ المناقشة

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  10جانفٍ  0100م الموافق لـــ  25 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

من تقالَدنا

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

إن وأخواتها ( االعراب )

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

تارَخ  00د

إٌٚبي اٌَ١بٍٟ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزواس
اٌضمبفٚ ٟ
اٌؼّوأ ٟفٟ
اٌغيائو
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً ان و
أخواتها و
اعرابها
 +القدرة
علً
توظَؾ
القاعدة
َتمكن
المتعلم من
مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة و
معرفة
الكتابة
لبعض
االعداد .و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ ح

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة.و
َستعمل القاموس
أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض العادات و التقالَد السابدة فٍ منطقتك كَؾ َتم االحتفال بها؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -اذكر بعض المدن التً ذكرت فً النص .
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( قبابل – معارض – التكافل –
تتباري )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ
فٍ أٌ األوقات تكثر االحتفاالت باألعَاد المحلَة ؟ـ ما هٍ األعَاد التٍ تحتفل بها تمنراست
؟ -ما هٍ الفرصة التٍ َعطَها عَد الساورة ؟ -بم َفتخر أهل األوراس فٍ عَد الفروسَة
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ كم تدوم االحتفاالت بتافسَت ؟ و بعاشوراء ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
الجزابرٌ متمسك بتقالَده .
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ *  -إنّ
ّ
* كؤن الجزابر العاصمة البحر َعانقها .
* لعل الزابر للجزابر عابد إلَها .
* لَت المدَنة شوارعها نظَفة .
 أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها * الوصولبالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة :تدخل إن و أخواتها علً الجملة االسمَة فتنصب المبتدأ وَسمً اسمها و تبقٍ
الخبر مرفوعا وَسمً خبرها .
استثمار المكتسبات :ـ إنجاز التمارَن  1و  2و 3صفحة  06من كراس النشاطات اللؽوَة.

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أضَؾ له  0أحصل علً  01؟
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :
هل َمكنك أن ترتب هذه األدوات من األكبر إلً األصؽر ثمنا ؟
 010001ـ  001001ـ  01081ـ  * 01018ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها للمقارنة ؟
* قارن بَن كل عددَن مثنً مثنً  *.استعمل جدول المراتب لكتابة األعداد السابقة .
تطبَق :اكتب األعداد اآلتَة فٍ الجدول اآلتٍ  :ص 01
* -حصر عدد عشرٌ ببن عددَن عشرََن متعاقبَن .
صبل علً نفس العبلمة فٍ االختبار
وضعَة المشكلة :قالت المعلمة ألمَن و طارق أنهما تح ّ
فوجد أمَن علً ورقته الكتابة اآلتَة  0010 :و وجد طارق الكتابة التالَة  00 :و 0/0
ـ ماذا َعنٍ هذا ؟
وضعَة التوظَؾ :أوجد الكتابة العشرَة للكسور التالَة  :ص 00
 0ـ اكتب األعداد العشرَة اآلتَة علً شكل كسر عشرٌ .
. 00001 , 10000 , 0000 , 0000
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَن  1ص 61
وضعَـــــة االنطبلق  :ــ هل تمكن الجزابرَون من تحرَر الببلد بواسطة الثورات الشعبَة ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  01و 00
ــ ما هٍ مظاهر النضال السَاسٍ الذٌ خاضه الجزابرَون ؟
ــ من هم ابرز قادة هذا النضال ؟ قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن
السندات و َتعرؾ علً مضمونها .ــ ما هٍ المظاهر التٍ اتخذها النشاط السَاسٍ ؟
ــ أذكر أهم األحزاب السَاسَة التٍ تم تؤسَسها ؟ــ لماذا اصدر الجزابرَون عدة صحؾ ؟
ــ لماذا شارك الجزابرَون فٍ االنتخابات التٍ تنظمها فرنسا ؟
ــ كَؾ كان الجزابرَون َطالبون بحقوقهم ؟
مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  00و 00ــ من هم أشهر الزعماء السَاسََن ؟
سَاسَة ؟ــ بماذا طالب األمَر خالد ؟ــ ما هٍ األحزاب السَاسَة التٍ
ــ ما هٍ اتجاهاتهم ال ّ
أسسها مصالٍ الحاج ؟ ــ بماذا طالب ابن جلول ؟ــ متً تؤسست جمعَة العلماء المسلمَن
الجزابرََن ؟ــ اقرأ مقولة ابن بادَس ؟ ما رأَك ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
ــ حركة األمَر خالد  0101ــ نجم شمال افرَقَا  0100ــ جمعَة العلماء المسلمَن  0100ــ
حزب الشعب  0100ــ احباب البَان والحرَة  0100ــ حركة انتصار الحرَات الدَمقراطَة
 0100ــ جبهة التحرَر الوطنٍ 0100
أستنتج  :ــ تؽ َّر أسلوب المقاومة الجزابرَة لبلستعمار من الكفاح المسلح إلً الكفاح
سَاسَة ع ّدة وسابل وهٍ  :تؤسَس األحزاب والجمعَات ,
سَاسٍ .ــ اتخذت المقاومة ال ّ
ال ّ
المظاهرات  ,تقدَم العرابض  ,المشاركة فٍ االنتخابات  ,اصدار الصحؾ .
ــ كان هدؾ النشاط السَاسٍ تمكَن الجزابرََن من الحصول علً حقوقهم .
سَاسٍ ــ بعضها طالب بالمساواة مثل
ــ ظهرت بالجزابر عدّة شخصَات قامت بالنشاط ال ّ
األمَر خالد ــ بعضها طالب باإلدماج ( أٌ الحاق الجزابرََن بالفرنسََن واعتبارهم جزءا
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منهم لهم نفس الحقوق وعلَهم نفس الواجبات ) مثل  :ابن جلول و فرحات عباس
ــ بعضها طالب باإلصبلح مثل ابن بادَس .ــ بعضها طالب باالستقبلل مثل  :مصالٍ الحاج
استثمار المكتسبات :ــ ما هٍ األحزاب السَاسَة التٍ أسسها مصالٍ الحاج ؟
ــ بماذا طالب ابن جلول ؟
ــ متً تؤسست جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن ؟ــ اقرأ مقولة ابن بادَس ؟ ما رأَك ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

تربَة فنَة
 00د

اإلنجاز تصمَم منتوج زخرفٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من إظهار
التنسَق
القابم بَن
مختلؾ
الوظابؾ
و
األعضاء
أثناء
الجهد
العضلٍ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
إنجاز اعمال
فنَة
تشكَلَة
زخرفَة
هندسَة ,
نباتَة ,
حَوانَة

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ أدعوهم المعلم لتؤمل الصورة  0ص 00
* حدد األعضاء المتداخلة علً مستوي المفصل  *.عَن نقاط ارتباط العضبلت علً عظام
طرؾ الحَوان ـ بعد التعبَر عن الوثَقة الثانَة -صؾ بنَة العضلة المشار إلَها ؟
أَن ترتكز العضبلت فٍ طرؾ حَوان ؟ -كَؾ ترتبط العظام فَما بَنها علً مستوي المفصل
النشاط الثالث الحظوا الشكل رقم  0ص 08لونوا العضبلت المبَنة فٍ رسومات الوثَقة
ـ وَطالبهم بإكمال الجدول * هل َمكن أن َنجز الشخص حركة الثنٍ فٍ حالة قطع الوتر
السفلٍ للعضلة أ ؟ علل أطالبهم المعلم بتحضَر  :ـ  0قطع ورق مقوي لتجسَد العظام
ـ استعمال روابط عناصر الورق متماسكة و متحركة ـ استعمال خَط مطاطٍ لتمثَل
العضبلت القابضة و الباسطة * ماذا َحدث للخَط عندما تبسط القطعة  0؟
المحتوي المعرفٍ -تشكل عظام الهَكل الجزء الصلب من الطرؾ ترتبط العظام فَما بَنها
علً مستوي المفصل بواسطة األوتار و الذٌ َسمح بحركة قطعة بالنسبة لؤلخري ,
الحركة هٍ نتَجة تقلص عضبلت مرتبطة بالعظام بواسطة األوتار ـ عندما تتقلص العضلة
تقصر مما َإدٌ إلً تحرك العظام من جهتٍ المفصل ـ عندما تتقلص العضلة القابضة
ترتخٍ العضلة الباسطة و بالعكس فَقال عندها أنهما متضادتان .
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :ماهٍ األلوان األساسَة ؟
بناء التعلمات
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أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

.استثمار المكتسبات جمع و تقََم أعمال المتعلمَن

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  10جانفٍ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

من تقالَدنا

صرؾ أو إمبلء

همزة القطع

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 5

جؽرافَا

المناخ و النبات

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزواس
اٌضمبفٚ ٟ
اٌؼّوأ ٟفٟ
اٌغيائو

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة.و
َستعمل القاموس

َتمكن
المتعلم من
كتابة همزة
القطع كتابة
جَدة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
َ٠زّغ اٌزالِ١ن ٚ
٠ىزج ْٛاٌفموح ِغ
ِواػبح اٌمٛاػل
االٍبٍ١خ ف ٟهٍُ
اٌىٍّبد ٠مَٛ
اٌّزؼـٍُ ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف

َتمكن
المتعلم من
مقارنة
عددَن
عشرََن و
ترتَب أعداد
عشرَة

َتمكن
المتعلم من
رسم خرَطة
الجزابر و
اكتشاؾ
التباَن و
التنوع
البَبٍ فَها

ِوالجخ كهعخ رؾىُ
اٌّزؼٍّ ٓ١فٟ
رٛظ١ف اٌّؼبهف
اٌّىزَجخ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض العادات و التقالَد السابدة فٍ منطقتك كَؾ َتم االحتفال بها؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة )  -اذكر بعض المدن التً ذكرت فً النص .
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( قبابل – معارض – التكافل –
تتباري )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ فٍ أٌ
األوقات تكثر االحتفاالت باألعَاد المحلَة ؟ـ ما هٍ األعَاد التٍ تحتفل بها تمنراست ؟ -ما هٍ
الفرصة التٍ َعطَها عَد الساورة ؟ -بم َفتخر أهل األوراس فٍ عَد الفروسَة
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ متً تحتفل عاصمة وادٌ مَزاب بعَد الزربَة ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
من تقالَدنا .ـ أقَمت فٍ مدَنة تمنراست عروض فلكلورَة.
ـ أقبل محبو الفروسَة من كل مكان.ـ أخذ الزابرون َلتقطون صورا تذكارَة.
ـ أحب كثَرا سباق الخَل .ـ أكرم ضَوفك الذَن جاإوا للمهرجان .
أتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  :همزة القطع تقع فٍ أول الكلمة تلفظ و تكتب :
 فٍ كل الحروؾ المبدوءة بهمزة ( أن  ,إذا  ,إلً ) فٍ كل األسماء المبدوءة بهمزة ( أحمد  ,إبراهَم  ,أشرؾ ) فٍ الفعل الماضٍ و الثبلثٍ المبدوء بهمزة ( أكل  ,أحسن) فٍ الفعل المضارع و األمر الرباعٍ المبدوء بهمزة ( أحسنُ  ,أكر ْم).استثمار المكتسبات  -استخرج من النص صفحة  80الكلمات التٍ تحتوٌ علً همزة قطع .
وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أنقصنا منه 8أحصل علً  01؟
بناء التعلم  * :تنجز التمارَن ص 67خبلل الحصة الموالَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة من أجل تنفَذ إجراءات شخصَة .
ـ المراقبة و التوجَه .
ـ العمل الجماعٍ من أجل تدلَل بعض الصعوبات .
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل بقَة التمارَن ص .67فٍ البَت
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وضعَـة ــ سبق وعلمت أن الجزابر تشرؾ علً البحر األبَض المتوسط شماال وتتوؼل فٍ
الصحراء الكبري جنوبا -.كما أن لدَها مناطق تعلو حوالٍ  0111مترا وأخري تنخفض إلً ما
دون مستوي سطح البحر .أ ـ فما تؤثَر ذلك علً الطقس ؟ب ـ وما تؤثَر ذلك علً النبات ؟
بناء التعلمات  :أالحظ واكتشؾ النشاط األول  :تؤمل الخرَطة شكل0ص 00التٍ تمثل
درجات الحرارة فٍ عدة مدن جزابرَة .ـ اقرأ درجة الحرارة صَفا فٍ مدَنتٍ الجزابر وبسكرة
*مدَنة الجزابر تتمَز باعتدال الحرارة صَفا وشتاء *مدَنة بسكرة تتمَز بارتفاع الحرارة
صَفا وانخفاضها الشدَد شتاء .الحظ الوثَقة شكل 0ص( 00أ  ,ب )
اقرأ كمَات التساقط (األمطار) ستجد أن بسكرة قلَلة التساقط بَنما مدَنة الجزابر كثَرة
التساقط إذن مدَنة الجزابر معتدلة الحرارة صَفا وشتاء ؼزَرة األمطار  ,بسكرة حارة صَفا
باردة شتاء قلَلة األمطار أٌ أن مناخها األلً َختلؾ عن مناخ الثانَة
النشاط الثانٍ  :الحظ الخرَطة شكل0ص 00ــ ماذا تمثل ؟ ــ ما هٍ أنواع المناخ ؟
ــ أَن َسود مناخ البحر األبَض المتوسط ؟ــ أذكر بعض المدن التٍ َشملها ــ أَن َسود
المناخ القارٌ ؟ــ أذكر بعض المدن التٍ َشملها ــ أَن َسود المناخ الصحراوٌ ؟ــ أذكر بعض
المدن التٍ َشملها ــ رتب هذه المناخات من حَث المساحة
أستنتج  0 :ـ تتنوع تضارَس الجزابر من جبال وسهول وصحراء
 0ـ تطل الجزابر علً البحر األبَض المتوسط بساحل متعرج َمتد من بلدَة الؽزوات ؼربا إلً
بلدَة القالة شرقا بطول  0011كلم .
 0ـ توجد بشمال الجزابر سلسلتان جبلَتان هما
أ ـ سلسلة األطلس التلٍ .ب ـ سلسلة األطلس الصحراوٌ
هناك نوعان من السهول شمال الجزابر
أ ـ سهول ساحلَة تشرؾ علً البحر  .ب ـ سهول داخلَة  :بعَدة عن البحر .
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا ـ ما هٍ أهم تضارَس الجزابر ؟
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٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَر واالستقبال) سَر اللعبة :
ـ َقؾ كل فرَق علً شكل قاطرة وراء خطَ .قابله علً
مسافة حوالٍ  0م القابد وراء خط حامبل الكرة.
ـ عند اإلشارة َمرر القابد الكرة للعنصر األول فٍ القاطرة
الذٌ َرجعها وَجلس ,لَمررها إلً الثانٍ ,الذٌ َعَدها له
وَجلس وهكذا.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنتهٍ من العملَة قبل اآلخرَن.
ـ َمكن وضع الفرَق علً منحنً َقابله القابد.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  10جانفٍ 0100م الموافق لـــ  00 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الوفاء بالعهد

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

نشَد لوطنٍ

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن
المتعلم من
تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

َتمكن
المتعلم
من إظهار
التنسَق
القابم بَن
مختلؾ
الوظابؾ
و
األعضاء
أثناء
الجهد
العضلٍ

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق  :ـ اذكر بعض األحداث التٍ أعجبتك من خبلل مطالعتك للقصة
السابقة.ـ س ّم شخصَات القصة السابقة  ,و بؤَهم أعجبت ؟ ولماذا ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ األمَر؟ـ لو كنت مكانه ماذا كنت ستفعل ؟ ضرورة إقناع المتعلم
بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـــــة االنطبلق  :ـ  -ما هٍ رموز السَادة الوطنَة ؟
 لماذا َعتز الجزابرٌ بوطنه و َفتخر به ؟بناء التعلم  :أقرأ المقطوعة صفحة  10من بصوت واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح
المقطوعة كما َشرح المفردات  -ترك فرصة للقراءات الفردَة الصامتة .
 فتح المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتذلَل الصعوبات. شرح المفردات الصعبة  -.مناقشة مضمون القصَدة .ـ التدرَب علً األداء الفردٌوالجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء
ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
سسة " أدكور"  00سهما ً فٍ البنك الوطنٍ الجزابرٌ ,
بناء التعلم المشكل : 0اشترت مإ ّ
األول  DA 000000و الباقٍ سعرها . DA 00000
سهم ّ
سعر ال ّ
 .0ما هو مجموع هذه األسهم ؟
المشكل  : 0اقتنت شركة عموم َّة  00حاسوبا  ,ثمن الحاسوب الواحد , DA000081000
ص ِّن َعة  0/0من كتخفَض .
ص َمتْ الشركة ال ُم َ
وعند شرابها للحواسَب َخ َ
 .0ما هو ثمن الحواسَب قبل التخفَض ؟  .0ما هو ثمن الحواسَب بعد التخفَض ؟
المشكل  : 0مر ّتب عامل فٍ شركة وطن َّة ُ DA 00018خصِ َم منه  DA0000000بسبب
ؼَابه و ُخصِ َم  DA0001لصالح البرَد  .0.كم ُخصِ َم له من مر ّتبه ؟  .كم بقٍ له ؟
المشكل  : 0مزرعة مستطَلة ال ّ
شكل طولها  M01و عرضها نصؾ طولها .
 .0احسب محَطها  .0.احسب مساحتها .
 .أراد صاحبها أن َسَجها إذا علمتَ أن ثمن المتر الواحد من السَاج  000:دَنارا
 .0ما هو ثمن السَاج المستعمل ؟
استثمار المكتسبات :حقل مستطَل الشكل طوله  M 75و عرضه  , M12أحَط بثبلثة
ضفوؾ من األسبلك الشابكة ُمث َّب َت ٌة علً  66عموداً حدَد َّا ً .
السلك ال ُم ْس َت ْع َمل ؟
 .1ما هو طول ّ
سلك ال ُم ْس َت ْع َمل إذا علمتَ أنّ سعر المتر الواحد هو  DA 58 :؟
 .2ما هو ثمن ال ّ
 .3ما هٍ ُكلفة تسََج الحقل ِع ْلما ً أنَّ ثمن العمود الواحد هو  DA 240 :و أجرة الع ّمال
هٍ  DA 1400 :؟.
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط الثانٍ أدعوهم المعلم لتؤمل الصورة  0ص 00
* حدد األعضاء المتداخلة علً مستوي المفصل  *.عَن نقاط ارتباط العضبلت علً عظام
طرؾ الحَوان ـ بعد التعبَر عن الوثَقة الثانَة -صؾ بنَة العضلة المشار إلَها ؟
أَن ترتكز العضبلت فٍ طرؾ حَوان ؟ -كَؾ ترتبط العظام فَما بَنها علً مستوي المفصل
النشاط الثالث الحظوا الشكل رقم  0ص 08لونوا العضبلت المبَنة فٍ رسومات الوثَقة
ـ وَطالبهم بإكمال الجدول * هل َمكن أن َنجز الشخص حركة الثنٍ فٍ حالة قطع الوتر
السفلٍ للعضلة أ ؟ علل أطالبهم المعلم بتحضَر  :ـ  0قطع ورق مقوي لتجسَد العظام
ـ استعمال روابط عناصر الورق متماسكة و متحركة ـ استعمال خَط مطاطٍ لتمثَل
العضبلت القابضة و الباسطة * ماذا َحدث للخَط عندما تبسط القطعة  0؟
المحتوي المعرفٍ -تشكل عظام الهَكل الجزء الصلب من الطرؾ ترتبط العظام فَما بَنها
علً مستوي المفصل بواسطة األوتار و الذٌ َسمح بحركة قطعة بالنسبة لؤلخري  ,الحركة
هٍ نتَجة تقلص عضبلت مرتبطة بالعظام بواسطة األوتار ـ عندما تتقلص العضلة تقصر
مما َإدٌ إلً تحرك العظام من جهتٍ المفصل ـ عندما تتقلص العضلة القابضة ترتخٍ
العضلة الباسطة و بالعكس فَقال عندها أنهما متضادتان .
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت
.......
الخ

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

رسالة إلً صدَق ()2
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
معرفة
األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ما هٍ عناصر الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :تعرفت علً صدَق من دولة
أخري  ,طلب منك أن تعرفه علً عادات و تقالَد أهل الجنوب الجزابرٌ.
 اكتب رسالة له تعرفه فَها بعادات وتقالَد سكان الجنوب الجزابرٌ وتشوقه لزَارةالصحراء موظفا جملة منسوخة بإن أو إحدي أخواتها .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن باإلجابة عن األسبلة المطروحة وبصراحة
وتؤكد أن إجابتك ستحظً بالسرَة التامة  ,وذلك بوضع عبلمة ( × ) فٍ خانة ( نعم
) أو ( ال ) َقوم المتعلم بإنجاز الموضوع متبعا الخطوات السابقة .

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

مسجل
صور
لفرق
موسَق
َة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.............................................................................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................... .................................................................................

َوم  :الخمَس  10جانفٍ  0100م الموافق لـــ  08 :ربَع األول  0000هـ

الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

رسالة إلً صدَق
()2
إعداد مطوَة حول
حقوق اإلنسان

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ

معالجة لؽة
عربَة00
د

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً إن
وأخواتها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة

إن
وأخواتها

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق ـ عمر الجد  72سنة وعمر حفَدة رَاض سدس عمره * كم عمر رَاض ؟
سسة " أدكور"  00سهما ً فٍ البنك الوطنٍ الجزابرٌ
بناء التعلم المشكل : 0اشترت مإ ّ
األول  DA 000000و الباقٍ سعرها .0. DA 00000
سهم ّ
,سعر ال ّ
ما هو مجموع هذه األسهم ؟
المشكل  : 0اقتنت شركة عموم َّة  00حاسوبا  ,ثمن الحاسوب الواحد , DA000081000
ص ِّن َعة  0/0من كتخفَض .
ص َمتْ الشركة ال ُم َ
وعند شرابها للحواسَب َخ َ
 .0ما هو ثمن الحواسَب قبل التخفَض ؟  .0ما هو ثمن الحواسَب بعد التخفَض ؟
المشكل  : 0مر ّتب عامل فٍ شركة وطن َّة ُ DA 00018خصِ َم منه  DA0000000بسبب
ؼَابه و ُخصِ َم  DA0001لصالح البرَد  .0.كم ُخصِ َم له من مر ّتبه ؟  .كم بقٍ له ؟
المشكل  : 0مزرعة مستطَلة ال ّ
شكل طولها  M01و عرضها نصؾ طولها .
 .0احسب محَطها  .0.احسب مساحتها .
 .أراد صاحبها أن َسَجها إذا علمتَ أن ثمن المتر الواحد من السَاج  000:دَنارا
 .0ما هو ثمن السَاج المستعمل ؟
استثمار المكتسبات :حقل مستطَل الشكل طوله  M 75و عرضه  , M12أحَط بثبلثة
ضفوؾ من األسبلك الشابكة ُمث َّب َت ٌة علً  66عموداً حدَد َّا ً .
السلك ال ُم ْس َت ْع َمل ؟
 .1ما هو طول ّ
سلك ال ُم ْس َت ْع َمل إذا علمتَ أنّ سعر المتر الواحد هو  DA 58 :؟
 .2ما هو ثمن ال ّ
 .3ما هٍ ُكلفة تسََج الحقل ِع ْلما ً أنَّ ثمن العمود الواحد هو  DA 240 :و أجرة الع ّمال
هٍ  DA 1400 :؟.
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة
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الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة الفجر ص ( ) 01

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
ؽفع  ٚرالٚح
اٌَٛهح
رالٚح
ٕؾ١ؾخ ٚ
ّوػ ِؼٕب٘ب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة *سورة الفجر
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ المعلم السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَهبعد ذلك أقول  -سورة الفجر مكَة تتحدث علً ثبلثة أمور ربَسَة * ذكر قصص بعض
األمم المكذبَن لرسل هللا كقوم عاد وثمود وقوم فرعون وبَان ما حل بهم من عذاب
ودمار بسبب طؽَانهم
* بَان سنة هللا فٍ ابتبلء العباد فٍ هذه الحَاة بالخَر و الشر و الؽنً والفقر وطبَعة
اإلنسان فٍ حبه الشدَد للمال
* اآلخرة وأهوالها و شدابدها و انقسام الناس َوم القَامة إلً سعداء و أشقَاء و
بَان مآل النفس الشرَرة و النفس الكرَمة الخَرة
استثمار المكتسبات :أطالبهم باستظهار السورة
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  10جانفً إلى  14جانفً
2016
() 16
األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع السادس عشر سنوٌا

َوم  :األحد  01جانفٍ  0100م الموافق لـــ  01 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

لوحات من صحراء ببلدٌ

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

رسالة إلً صدَق 0

رَاضَات 00د

ل١بً اٌَؼبد

تربَة إسبلمَة  00د

أطَع ربٍ
الوحدة االدماجَة الثانَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان عّبي
اٌغٕٛة
اٌغيائوِٓ ٞ
فالي ِٕبظوٖ
اٌوائؼخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من اختبار
أدوات لمقارنة
مقادَر لقَاس
أشَاء و
إنشابها +
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌم١بَ
ثبٌٛاعت ٔؾٛ
ٔفَٗ  ٚأٍورٗ
 ٚاٌٛلٛف ػٍٝ
ثؼ٘ ِظب٘و
اٌَ١و فٟ
اٌٖالح
ٚااللزلاء
ثبألفالق
اٌفبٍٙخ ٚرالٚح
ٍٛه اٌفغو
ٚاٍزظٙبه٘ب

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :ماذا َوجد فٍ جنوب الجزابر ؟ -هل زرتها َوما ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ ما موضوع النص ؟  -متى تحركت الحافلة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( َخَم علَها
الهدوء ـ الكثبان الرملَة ـ صوت رخَم ـ استؽرق ـ أصبح فٍ وسعنا ـ َصم اآلذان ) -.
أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة  :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ بم شبه الكاتب
النخَل المصطؾ علً حافتٍ الطرَق ؟ـ كَؾ كان المنظر قبل الوصول إلً مدَنة ؼرداَة ؟
 كَؾ وصؾ الكاتب الفرقة الشعبَة التٍ استقبلتهم ؟  -بم تتم َّز مدَنة ؼرداَة ؟ـ ما العبارة التٍ تدل ّ علً إعجاب الكاتب بهذه الزَارة ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما هـــــــو مصدر هــــــــــذا النص ؟عــــــ ّم َتحدّ ث ؟
ـ ما هٍ النصابح التٍ تنصح بها زمبلءك فٍ حال زَارة مواقع أثرَة ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة زرت مدَنة من المدن الجزابرَة  ,ـ هل تحركت الحافلة
بسرعة ؟ـ ماذا كانت تحمل كل نخلة ؟ـ كم استؽرق السفر قبل أن تظهر واحة " ؼرداَة " ؟
ـ استخرج من النص كل العبارات التٍ تدل علً إعجاب الكاتب بهذه الرحلة ؟
* مــــــــــــا رأَك فــــــٍ هذه الزَارة ؟ تشكل لجنة فٍ القسم  ,و َصؾ بقَة التبلمَذ منظرا
أو مكانا أعجبهم ثم َعرض كل تلمَذ وصفه علً هذه اللجنة لتعطٍ رأَها فَه .
وصؾ الكاتب الصحراء وصفا فَه مناظر جمَلة كثَرة  ,و طلب منك أن تصؾ الصحراء
سون بالخوؾ كَؾ تصفها ؟ .لخص النص الذٌ قراته و اعرض
وصفا َجعل زمبلءك َح ّ
تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ـ ما هٍ الوحدة األساسَة لقَاس السعات ؟ ـ حدّ د أجزاء اللتر .
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :لتحضَر كؤسَن من عصَر الموز َجب أن نحضر
و حبتَن من الموز .
من الحلَب l 0/0 .
 لتحضَر ضعؾ الكمَة كم لترا من الحلَب َلزم ؟ جد مع زمبلبك عدد اللترات البلزمة لتحضَر  8كإوس  00 ,كؤسا  00 ,كؤسا من الحلَب.* -اكتب السعات التالَة فٍ الجدول .
l=⋯cl=⋯dl=⋯ml ,
1/10 l = … dl ,
4/10 l=⋯l 011/0
تطبَق* :استعمل الجدول اآلتٍ و اكتب السعات اآلتَة :
l
dl
cl
ml

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

15 dl , 0.125 l ,
45 cl
, 35.07 dl .
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 63خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق ما هو أثر الكبلم الطَب علً نفس اإلنسان ؟
*كَؾ كانت معاملة الرسول صلً هللا علَه وسلم ألسرته ؟* ما هٍ أوجه اإلنفاق فٍ الخَر ؟
* ماذا قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عن الَسر فٍ اإلسبلم ؟* لمن تعطً زكاة الفطر ؟
بناء التعلم  :التمرَن األول  :أكمل اآلَة الكرَمة  :قالوا ربنا هللا..............توعدون
التمرَن الثانٍ :ضع عبلمة صحَح أمام الجواب الصحَح
ـ تكون االستقامة ب* الصدق فٍ القول *مساعدة الفقراء* الكؾ عن إذاء الناس
* شهادة الزور* أداء الواجبات نحو األسرة * تبذَر المال * المحافظة علً الصبلة
التمرَن الثالث أذكر أمثلة عن َسر اإلسبلم مستشهدا بحدَث الرسول صلً هللا علَه وسلم
هللا َفا َّت ِب ُعونٍِ َُ ْح ِب ْب ُك ُم ّ
هللاُ َو ََ ْؽف ِْر لَ ُك ْم
استثمار المكتسبات :قال هللا تعالً ُ :قلْ إِن ُكن ُت ْم ُت ِحبُّونَ ّ َ
ُذ ُنو َب ُك ْم َو ّ
هللاُ َؼ ُفو ٌر َّرحَِ ٌمـ باالعتماد علً اآلَة السابقة حرر فقرة فٍ حدود عشرة أسطر تبَن
فَها دور اإلَمان فٍ استقامة الفرد وقَامه بواجباته نحو نفسه و أسرته مستشهدا بؤمثلة
توضح بعض مظاهر الَسر فٍ العبادة ** َطالبهم المعلم باستظهار سورة الفجر **
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ل١بً اٌَؼبد

تربَة مدنَة 00د

قواعد المناقشة (الحوار) ص ()01

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من اختبار
أدوات لمقارنة
مقادَر لقَاس
أشَاء و
إنشابها +
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
لٛاػــل
إٌّبلْـخ ٚ
ِّبهٍزٙب فٟ
اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ
 ٚاٌؼًّ ػٍٝ
االٍزفبكح ِٕٙب
ٛ٠ ٚظف
ِؼبهفٗ
اٌّىزَجخ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :ـ ما هٍ الوحدة األساسَة لقَاس السعات ؟ ـ حدّ د أجزاء اللتر .
بناء التعلم  :ابحث و اكتشؾ :لتحضَر كؤسَن من عصَر الموز َجب أن نحضر
و حبتَن من الموز .
من الحلَب l 0/0 .
 لتحضَر ضعؾ الكمَة كم لترا من الحلَب َلزم ؟ جد مع زمبلبك عدد اللترات البلزمة لتحضَر  8كإوس  00 ,كؤسا  00 ,كؤسا من الحلَب.* -اكتب السعات التالَة فٍ الجدول .
l=⋯cl=⋯dl=⋯ml ,
1/10 l = … dl ,
4/10 l=⋯l 011/0
تطبَق* :استعمل الجدول اآلتٍ و اكتب السعات اآلتَة :
l
dl
cl
ml
15 dl , 0.125 l ,
45 cl
, 35.07 dl .
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 63خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَة االنطبلق كَؾ َتم محاربة األمراض المعدَة من طرؾ الدولة ؟
بناء التعلم  * :اذكر أطرافا َجري بَنها النقاش و الحوار *ما هٍ قواعد المناقشة و الحوار
بَن هذه األطراؾ ؟* بماذا تتوج المناقشات التٍ تجرٌ فٍ مقرات المجالس الشعبَة المنتخبة
ـ ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
ـ أَن تمارس المناقشة بَن التبلمَذ ؟حدد قواعد المناقشة التٍ حدثت و تقََم المشاركة
الخبلصة :الحوار و المناقشة حدَث َدور بَن شخصَن أو أكثر بهدؾ الوصول إلً نتَجة
متفق علَها أو قبولها من طرؾ األؼلبَة  .لكٍ ال َنتج عن الحوار و المناقشة عداوة َتقَد
الجمَع بقواعد المناقشة التالَة  :البعد عن استعمال العنؾ بنوعَه و حسن اإلصؽاء للمتحدث
و حسن التدخل لبلبتعاد عن مقاطعة المتحدث و استعمال العبارات المهذبة فٍ الخطاب وقبول
الحجة دون تعصب لرأٌ من اآلراء .
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  )00بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات
* متً تكون الموافقة باألؼلبَة ؟
* ومتً تكون الموافقة باإلجماع ؟
* اذكر نوعٍ العنؾ
* أكتب بعض العبارات المهذبة التٍ تستعملها عند طلب المشاركة فٍ المناقشة

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  01 :ربَع األول  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

لوحات من صحراء ببلدٌ

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

الصفة و الموصوؾ
( مراجعة )

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان عّبي
اٌغٕٛة
اٌغيائوٞ
ِٓ فالي
ِٕبظوٖ
اٌوائؼخ
َتمكن
المتعلم من
تعََن
الصفة و
استعمالها
 +توظَؾ
القاعدة

رَاضَات 00د

اٌّغَّبد ()2

تارَخ  00د

اٌؾووخ االٕالؽ١خ

َتمكن
المتعلم من
وصؾ
مجسم
للتعرؾ
علَه أو
لجعل
اآلخرَن
َتعرفون
علَه من
بَن األشكال
األخري
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ ح

مإشر الكفاءة
أن َجَب عن
األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسابل

وضعَــة االنطبلق - :ماذا َوجد فٍ جنوب الجزابر ؟ -هل زرتها َوما ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ ما موضوع النص ؟  -متى تحركت الحافلة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( َخَم علَها الهدوء ـ
الكثبان الرملَة ـ صوت رخَم ـ استؽرق ـ أصبح فٍ وسعنا ـ َصم اآلذان )  -.أختبر
التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة
 :ـ ما هٍ التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ بم شبه الكاتب النخَل
المصطؾ علً حافتٍ الطرَق ؟ـ كَؾ كان المنظر قبل الوصول إلً مدَنة ؼرداَة ؟
 كَؾ وصؾ الكاتب الفرقة الشعبَة التٍ استقبلتهم ؟  -بم تتم َّز مدَنة ؼرداَة ؟ـ ما العبارة التٍ تدل ّ علً إعجاب الكاتب بهذه الزَارة ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ مــا الـــــذٌ أعجب به الكاتب فٍ هذا النص ؟
ـ كَؾ عبر الكاتب عن إعجابه بمدَنة ؼرداَة ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ *  -كَؾ كانت األجواء عند انطبلق
الحافلة ؟ ـ ما هٍ األشَاء التٍ كان َشاهدها الركاب فٍ طرَقهم ؟
توقفت الحافلة أمام مصنع كبَر تصنع فَه األنابَب المتنوعة.و قد أعجبنا بمنظر فرقة شعبَة
َرتدٌ أفرادها ألبسة بَضاء ))  - .أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من
بعض المتعلمَن قراءتها * الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة - :الصفة اسم َذكر لبَان صفة من صفات االسم الذٌ سبقه (الموصوؾ)  -الصفة
تتبع الموصوؾ فٍ حركات اإلعراب و فٍ التعرَؾ و التنكَر و فٍ اإلفراد والتثنَة و الجمع
استثمار المكتسبات :ـ ـ إنجاز التمرَنَن  1و  2صفحة  92من كتاب القراءة ..

 كتابالتلمَذ
الصور
المرفقة
بالنص

وضعَة االنطبلق :س ّم بعض األشكال الهندسَة التٍ تعرفها .
س ّم بعض المجسمات التٍ عرفتها سابقا .
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :الحظ شكل علبة الصابون هذه  ,تذكرك بمجسم درسته أوجد
خصابصه  *.كم وجها له ؟* كم رأسا له ؟* كم حرفا له ؟* ما شكل كل وجه ؟
سابق ؟
* هل َمكن أن تسمَه ؟ـ ما نوع الرباعَات الموجودة فٍ المجسم ال ّ
ـ إذا عرفت كل خصابص هذا المجسم فتسمَته سهلة ...............................
وضعَة التوظَؾ  * :افتح علبة الصابون و انشرها و قم بإعادة التصمَم األول علً ورق
سابق . A
مقوي و أتمم انجاز المجسم* قارن المجسم المقابل  Bبالمجسم ال ّ
* امؤل الجدول اآلتٍ و ب َّن أوجه التشابه و االختبلؾ بَن المجسمَن ص. 01
* انقل التصمَم اآلتٍ علً ورق مقوي ثم ش ّكل المجسم .
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  1ص  3 ,2 , 69ص 70خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق  :ــ متً تؤسست جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن ؟ من هو
مإسسها ؟ متً تؤسست جمعَة االصبلح بوادٌ مَزاب ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة 01قراءة النصوص والمقاطع
اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .المقطع األول :ــ متً تؤسست
"جمعَة االصبلح" بوادٌ مَزاب ؟ــ من هو مإسسها وؼلً ماذا كان َسعً ؟
ــ من هو مإسس جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن ؟ متً كان ذلك ؟
ــ لماذا الؾ المصلح محمد امبارك المَلٍ كتاب " تارَخ الجزابر فٍ القدَم والحدَث " ؟
ــ ما هٍ مإلفات احمد توفَق المدنٍ ؟
ــ أذكر أسماء أعضاء جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن ؟
ــ ما هٍ األسس التٍ قامت علَها جمعَة العلماء المسلمَن
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:ــ جمعَة االصبلح ( )0100الشَخ ابراهَم بَوض ــ
جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن  0100الشَخ عبد الحمَد ابن بادَس ــ كتاب " تارَخ
الجزابر فٍ القدَم والحدَث  :محمد امبارك المَلٍ ــ مإلفات الكاتب احمد توفَق المدنٍ :
كتاب الجزابر ـ هذه هٍ الجزابر ـ جؽرافَة القطر الجزابرٌ
أستنتج  :أستنتج  :ــ ظهر بالجزابر علماء مصلحون حاربوا ما كانت تقوم به فنسا من مسخ
لمقومات الشخصَة الجزابرَة .
ــ انتظم هإالء العلماء فٍ جمعَات مثل  :جمعَة االصبلح بوادٌ مَزاَب  ,جمعَة العلماء
المسلمَن الجزابرََن  .منهم لهم نفس الحقوق وعلَهم نفس الواجبات ) مثل  :ابن جلول و
فرحات عباس
ــ بعضها طالب باإلصبلح مثل ابن بادَس .ــ بعضها طالب باالستقبلل مثل  :مصالٍ الحاج
استثمار المكتسبات :ــ ما هٍ األحزاب السَاسَة التٍ أسسها مصالٍ الحاج ؟
ــ بماذا طالب ابن جلول ؟
ــ متً تؤسست جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن ؟ــ اقرأ مقولة ابن بادَس ؟ ما رأَك ؟

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصورة
المتصدر
ة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.....الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
.......ال
خ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

تربَة فنَة
 00د

الفرقة الموسَقَة السَمفونَة +
انشودة نشَد لوطنٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من تحدَد
العبلقة
بَن
العضبلت
و العظام
أثناء
القَام
بالحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
علً تشكَلة
الفرقة
الموسَقَة
السَمفونَة
أداء انشودة
نشَد لوطنٍ
اداء سلَما
حَوانَة

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط األول َطالبهم المعلم بالبحث فٍ الجرابد أو المجبلت عن صور
لرَاضََن ) عدابَن(حَث تكون وضعَات أجسامهم مختلفة ـ و َطالبهم بلصقها علً بطاقة
مرتبة حسب التقدم * عندما تلمس رجلك حاول أن تمَز العظام علً أٌ مستوي تقع ؟
* وماذا عن العضبلت ؟* هل هناك تؽََرات فٍ مظهرها علً اختبلؾ وضعَات الحركة ؟
َدعوهم لتؤمل الوثَقة  0ص 00ماذا تمثل الصورة ؟َطالبهم بترتَب األشكال إلنجاز خطوة
ما هو نمط الحركة التٍ َإدَها الشخصَن فٍ الوثَقة  0ص  00؟
ما هٍ التؽَرات المربَة التٍ تصاحب كل حركة ؟
المحتوي المعرفٍَ - -وجد نمطان من الحركة  :حركة البسط و حركة الثنٍ
َتمثل الثنٍ فٍ اقتراب قطعتَن من الطرؾ أما البسط فهو ابتعادهما َ ,صاحب الثنٍ انتفاخ
العضلة القابضة و ارتخاء العضلة الباسطة و العكس بالنسبة للبسط
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و
مطالبته بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
بناء التعلمات – 0 :عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
َطلب المعلم من التبلمَذ إنشاد طلع البدر علَنا .
( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة ) تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد
لوطنٍ  .و قراءتها و تاطَرها من طرؾ المعلم ثم تسمَعهم لها من الشرَط .التبلمَذ
َستمعون ثم َإدون مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
سؤلبٍ َا ببلدٌ وسؤبنٍ للؽد
بدمابٍ بفإادٌ بلسانٍ بَدٌ
وطنٍ لخلد وانٍ طالب فَه الخلودا قد رعانٍ اناوابنٍ ورعً قبلٍ الجدودا
انت خصب ونماء انت امال حبَبه
انتٍ َا لرضٍ سماء وفرادَس عجَبة
عشت َاارض الجزابر ابد الدهر سعَده
انت مجد ومفاخر ومشارَع عتَده
.استثمار المكتسبات انشاد المقطوعة من طرؾ المتعلمَن

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ

أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

لوحات من صحراء ببلدٌ

صرؾ أو إمبلء

االسم الممدود

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان عّبي
اٌغٕٛة
اٌغيائوٞ
ِٓ فالي
ِٕبظوٖ
اٌوائؼخ
َتمكن
المتعلم من
كتابة االسم
الممدود
كتابة جَدة

رَاضَات 00د

اٌّغَّبد ()2

َتمكن
المتعلم من
وصؾ
مجسم
للتعرؾ
علَه أو
لجعل
اآلخرَن
َتعرفون
علَه من
بَن األشكال
األخري

جؽرافَا

أنواع المناخات و ممَزاتها

َتمكن
المتعلم من
رسم خرَطة
الجزابر و
اكتشاؾ
التباَن و
التنوع
البَبٍ فَها
.

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلك
اٌؼٕبٕواٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح
٠ىزَت ِجبكة
أٍبٍ١خ ػٓ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :ماذا َوجد فٍ جنوب الجزابر ؟ -هل زرتها َوما ؟
بناء التعلم . :القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة  ( .الكتب
مؽلقة ) ـ ما موضوع النص ؟  -متى تحركت الحافلة ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( َخَم علَها الهدوء ـ الكثبان
الرملَة ـ صوت رخَم ـ استؽرق ـ أصبح فٍ وسعنا ـ َصم اآلذان )  -.أختبر التبلمَذ عن
مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ ما هٍ
التقالَد التٍ تمسك بها الجزابرَون و حافظوا علَها ؟ـ بم شبه الكاتب النخَل المصطؾ علً
حافتٍ الطرَق ؟ـ كَؾ كان المنظر قبل الوصول إلً مدَنة ؼرداَة ؟
 كَؾ وصؾ الكاتب الفرقة الشعبَة التٍ استقبلتهم ؟  -بم تتم َّز مدَنة ؼرداَة ؟ـ ما العبارة التٍ تدل ّ علً إعجاب الكاتب بهذه الزَارة ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ المدة التٍ استؽرقتها الحافلة ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
برر ذلك .
 .ـ كَؾ تم استقبال أعضاء الرحلة ؟ـ اعط عنوانا آخر للنص و ّ
ـ ما هٍ العبرة التٍ استفدت بها من النص ؟أتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة :
فَكتشفون أن :
القاعدة  :هو اسم مختوم بهمزة بعد ألؾ مثل  :الصحراء – البَضاء  -السماء  -فٍ الفعل
المضارع و األمر الرباعٍ المبدوء بهمزة ( أحسنُ  ,أكر ْم)
.استثمار المكتسبات  - -إنجاز التمارَن صفحة  00من كراس النشاطات اللؽوَة .
وضعَة االنطبلق :س ّم بعض األشكال الهندسَة التٍ تعرفها .
س ّم بعض المجسمات التٍ عرفتها سابقا .
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :الحظ شكل علبة الصابون هذه  ,تذكرك بمجسم درسته أوجد
خصابصه  *.كم وجها له ؟* كم رأسا له ؟* كم حرفا له ؟* ما شكل كل وجه ؟
سابق ؟
* هل َمكن أن تسمَه ؟ـ ما نوع الرباعَات الموجودة فٍ المجسم ال ّ
ـ إذا عرفت كل خصابص هذا المجسم فتسمَته سهلة ...............................
وضعَة التوظَؾ  * :افتح علبة الصابون و انشرها و قم بإعادة التصمَم األول علً ورق
سابق . A
مقوي و أتمم انجاز المجسم* قارن المجسم المقابل  Bبالمجسم ال ّ
* امؤل الجدول اآلتٍ و ب َّن أوجه التشابه و االختبلؾ بَن المجسمَن ص. 01
* انقل التصمَم اآلتٍ علً ورق مقوي ثم ش ّكل المجسم .
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  1ص  3 ,2 , 69ص 70خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـة ــ ــ ماهٍ انواع االقالَم الموجودة فٍ الجزابر ؟ صؾ حالة المناخ فٍ المكان الذٌ
تعَش فَه من حَث الحرارة .
بناء التعلمات  :أالحظ واكتشؾ النشاط الثالث  :تؤمل الخرَطة شكل0ص 00تبَن اإلقلَم
الذٌ َسود فَه مناخ البحر األبَض المتوسط ــ حدّ د موقعه -كَؾ هٍ درجة حرارته
ــ ماهٍ االشجار التٍ تنمو فٍ هذا المناخ ؟ماهٍ الحَوانات التٍ تعَش فَه ؟
النشاط الرابع  :تؤمل الخرَطة شكل  0ص 00تبَن االقلَم الذٌ َسود فَه المناخ القارٌ
حدد موقعه .ما الذٌ َفصله عن البحر ؟ماهٍ ممَزات فصلٍ الصَؾ و الشتاء فَه ؟
ماهو النبات الذٌ َنمو فٍ هذا المناخ ؟ما هٍ الحَوانات التٍ تعَش فٍ هذا المناخ ؟
النشاط الخامس  :تؤمل الخرَطة شكل  0ص 08تبَن االقلَم الذٌ َسود فَه المناخ القارٌ
حدد موقعه .أَن َسود المناخ الصحراوٌ ؟كم َبلػ المدي الحرارٌ فَه ؟ما النبات الذٌ َنمو
فٍ هذا المناخ ؟ماهٍ الحَوانات التٍ تعَش فٍ هذا المناخ ؟كَؾ َعَش البدو فٍ الصحراء
أستنتج  :ـ َوجد مناخ البحر األبَض المتوسط شمال الجزابر
ــ َتمَز بوجود فصلَن ربَسََن من حَث الحرارة والتساقط
ــ تنمو به أشجار األرز  ,والصنوبر  ,والفلَن  ,والكروم  ,والزَتون
ــ تعَش به حَوانات عدَدة منها  :األؼنام  ,األبقار  ,الذباب
َسود المناخ القارٌ فٍ المناطق الداخلَة البعَدة عن المإثرات البحرَة َتمَز بصَؾ حار
وبارد وأمطار قلَلة
ــ تزرع فٍ هذا المناخ الحبوب خاصة القمح والشعَر  ,كما تنمو به حشابش االستبس .
وتعَش به حَوانات مختلفة منها األبقار والماعز والخَول .
َحتل المناخ الصحراوٌ أكبر مساحة فٍ الجزابر تقدربــ  %80أٌ 0ملَون كلم , ²وهو مناخ
قاس جدا ( شدَد الحرارة صَفا  ,وشدَد البرودة شتاء )
ــ َزرع فٍ هذا المناخ النخَل بكثر إلً جانب مزروعات أخري متنوعة فٍ الواحات.
تعَش به الحَوانات التٍ تتحمل العطش كالجمال  ,والؽزالن  ,والضباع وبعض الحشرات
السامة كالعقارب واألفاعٍ .
استثمار المكتسبات :حدد موقع الجزابر جؽرافَا ـ ما هٍ أهم تضارَس الجزابر ؟
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تربَة بدنَة 00د

ِٛاعٙخ اٌّٛلف ف ٟاٌٛلذ  ٚاٌّىبْ إٌّبٍجٓ١

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التمرَر واالستقبال) سَر اللعبة :
ـ َقؾ كل فرَق علً شكل قاطرة وراء خطَ .قابله علً
مسافة حوالٍ  0م القابد وراء خط حامبل الكرة.
ـ عند اإلشارة َمرر القابد الكرة للعنصر األول فٍ القاطرة
الذٌ َرجعها وَجلس ,لَمررها إلً الثانٍ ,الذٌ َعَدها له
وَجلس وهكذا.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنتهٍ من العملَة قبل اآلخرَن.
ـ َمكن وضع الفرَق علً منحنً َقابله القابد.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00جانفٍ 0100م الموافق لـــ  10 :ربَع الثانٍ 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

الوفاء بالعهد

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

محفوظات

نشَد لوطنٍ

رَاضَات 00د

لَّخ ػلك ٛج١ؼٟ

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن
المتعلم من
تعََن
حاصل و
باقٍ قسمة
إقلَدَة لعدد
طبَعٍ علً
عدد طبَعٍ
مكون من
رقمَن
بشكل آلٍ .

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق  :ـ اذكر بعض األحداث التٍ أعجبتك من خبلل مطالعتك للقصة
السابقة.ـ س ّم شخصَات القصة السابقة  ,و بؤَهم أعجبت ؟ ولماذا ؟
بناء التعلم  :أقرأ النص توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ األمَر؟ـ لو كنت مكانه ماذا كنت ستفعل ؟ ضرورة إقناع المتعلم
بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه
التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم
والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـــــة االنطبلق  :ـ  -ما هٍ رموز السَادة الوطنَة ؟
 لماذا َعتز الجزابرٌ بوطنه و َفتخر به ؟بناء التعلم  :أقرأ المقطوعة صفحة  10من بصوت واضح و التبلمَذ َستمعون أشرح
المقطوعة كما َشرح المفردات  -ترك فرصة للقراءات الفردَة الصامتة .
 فتح المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتذلَل الصعوبات. شرح المفردات الصعبة  -.مناقشة مضمون القصَدة .ـ التدرَب علً األداء الفردٌوالجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء
ختامٍ فٍ كل حصة
استثمار المكتسبات :ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء
الحث علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ  -ما هو العدد الذٌ نطرحه من  63,48لنحصل علً  63؟
بناء التعلم وضعَة المشكلة :
اشتري تاجر  01أقمصة بثمن  0001دَنارا و  01سراوَل بثمن
 00000دَنارا من سوق الجملة .و عند عودته إلً متجره أراد أن َعرؾ ثمن القمَص
الواحد و ثمن السروال الواحد .
ـ فكَؾ تساعده ؟ ـ برر إجابتك باستعمال جدول األعداد ـ ماذا تستنتج ؟
وضعَة التوظَؾ  :اربط كل عملَة بحاصلها
= 01 : 00
1000
10100 = 011 : 00
000 = 0111 : 00
* لقسمة عدد طبَعٍ علً  01نزَح األرقام بمرتبة واحدة إلً الَمَن .
* لقسمة عدد طبَعٍ علً  011نزَح األرقام بمرتبتٍ إلً الَمَن .
* لقسمة عدد طبَعٍ علً  0111نزَح األرقام بثبلث مراتب إلً الَمَن .
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استثمار المكتسبات* تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 ,0 , 0ص 00خبلل نفس الحصة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

َتمكن
المتعلم
من تحدَد
العبلقة
بَن
العضبلت
و العظام
أثناء
القَام
بالحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط األول َطالبهم المعلم بالبحث فٍ الجرابد أو المجبلت عن صور
لرَاضََن ) عدابَن(حَث تكون وضعَات أجسامهم مختلفة ـ و َطالبهم بلصقها علً بطاقة
مرتبة حسب التقدم * عندما تلمس رجلك حاول أن تمَز العظام علً أٌ مستوي تقع ؟
* وماذا عن العضبلت ؟* هل هناك تؽََرات فٍ مظهرها علً اختبلؾ وضعَات الحركة ؟
َدعوهم لتؤمل الوثَقة  0ص 00ماذا تمثل الصورة ؟َطالبهم بترتَب األشكال إلنجاز خطوة
ما هو نمط الحركة التٍ َإدَها الشخصَن فٍ الوثَقة  0ص  00؟
ما هٍ التؽَرات المربَة التٍ تصاحب كل حركة ؟
المحتوي المعرفٍَ - -وجد نمطان من الحركة  :حركة البسط و حركة الثنٍ
َتمثل الثنٍ فٍ اقتراب قطعتَن من الطرؾ أما البسط فهو ابتعادهما َ ,صاحب الثنٍ انتفاخ
العضلة القابضة و ارتخاء العضلة الباسطة و العكس بالنسبة للبسط
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

رسالة إلً صدَق ()3
ل١بً اٌَؼبد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراءالموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

َتمكن
المتعلم من
قَاس
السعات و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ما هٍ عناصر الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :ـ أرتب الجمل المشوشة اآلتَة
بوضع األرقام من  0إلً  , 1و أكتبها فٍ شكل رسالة
ـ ـ أكتب لك هاته الرسالة ألدعوك لحضور حفل زفاؾ أختٍ الكبري
ـ ـ مستؽانم فٍ  00مارس 0100
ـ ـ لتتبادل معك الرأٌ حول كَفَة إعداد برنامج العرس
ـ ـ و إلً ذلك الحَن سبلم حار لك و لعابلتك من كل صؽَر و كبَر
ـ ـ خالٍ العزَز محمد السبلم علَكم و رحمة هللا و بركاته
ـ ـ ابن أختك علٍ
ـ ـ إن أمٍ تلح علَك للحضور قبل الموعد بَومَن
ـ ـ الذٌ سَكون فٍ السادس و العشرَن من شهر أوت.
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :ـ مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " رسالة إلً صدَق
." 0
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

مسجل
صور
لفرق
موسَق
َة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
الصفة ا

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

رَاضَات 00د

رسالة إلً صدَق
()3
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

َتمكن المتعلم
من إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن
العالمٍ
لحقوق
اإلنسان

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

لَّخ ػلك ٛج١ؼٟ

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن
المتعلم من
تعََن
حاصل و
باقٍ قسمة
إقلَدَة لعدد
طبَعٍ علً
عدد طبَعٍ
مكون من
رقمَن
بشكل آلٍ .

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ حقوق المواطن الجزابرٌ ؟
بناء التعلم :
جمع األعمال من عند المتعلمَن ومراقبتها عمل عمبل
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق ـ  -ما هو العدد الذٌ نطرحه من  63,48لنحصل علً  63؟
بناء التعلم وضعَة المشكلة :
اشتري تاجر  01أقمصة بثمن  0001دَنارا و  01سراوَل بثمن
 00000دَنارا من سوق الجملة .و عند عودته إلً متجره أراد أن َعرؾ ثمن القمَص
الواحد و ثمن السروال الواحد .
ـ فكَؾ تساعده ؟ ـ برر إجابتك باستعمال جدول األعداد ـ ماذا تستنتج ؟
وضعَة التوظَؾ  :اربط كل عملَة بحاصلها
= 01 : 00
1000
10100 = 011 : 00
000 = 0111 : 00
* لقسمة عدد طبَعٍ علً  01نزَح األرقام بمرتبة واحدة إلً الَمَن .
* لقسمة عدد طبَعٍ علً  011نزَح األرقام بمرتبتٍ إلً الَمَن .
* لقسمة عدد طبَعٍ علً  0111نزَح األرقام بثبلث مراتب إلً الَمَن .

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

استثمار المكتسبات* تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 ,0 , 0ص 00خبلل نفس الحصة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

معالجة لؽة
عربَة00
د

الصفة

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

أطَع ربٍ
الوحدة االدماجَة الثانَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌم١بَ
ثبٌٛاعت ٔؾٛ
ٔفَٗ  ٚأٍورٗ
 ٚاٌٛلٛف
ػٍ ٝثؼ٘
ِظب٘و اٌَ١و
ف ٟاٌٖالح
ٚااللزلاء
ثبألفالق
اٌفبٍٙخ
ٚرالٚح ٍٛه
اٌفغو
ٚاٍزظٙبه٘ب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ما هو أثر الكبلم الطَب علً نفس اإلنسان ؟
*كَؾ كانت معاملة الرسول صلً هللا علَه وسلم ألسرته ؟* ما هٍ أوجه اإلنفاق فٍ
الخَر ؟* ماذا قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عن الَسر فٍ اإلسبلم ؟* لمن تعطً
زكاة الفطر ؟
بناء التعلم  :التمرَن األول  :أكمل اآلَة الكرَمة  :قالوا ربنا هللا..............توعدون
التمرَن الثانٍ :ضع عبلمة صحَح أمام الجواب الصحَح
ـ تكون االستقامة ب* الصدق فٍ القول *مساعدة الفقراء* الكؾ عن إذاء الناس
* شهادة الزور* أداء الواجبات نحو األسرة * تبذَر المال * المحافظة علً الصبلة
التمرَن الثالث أذكر أمثلة عن َسر اإلسبلم مستشهدا بحدَث الرسول صلً هللا علَه
هللا َفا َّتبِ ُعونٍِ َُ ْحبِ ْب ُك ُم
وسلم ----استثمار المكتسبات :قال هللا تعالً  :قُلْ إِن ُكن ُت ْم ُت ِحبُّونَ ّ َ
هللاُ َو ََ ْؽف ِْر لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو ّ
ّ
ور َّرحَِ ٌمـ باالعتماد علً اآلَة السابقة حرر فقرة فٍ
هللاُ َؼفُ ٌ
حدود عشرة أسطر تبَن فَها دور اإلَمان فٍ استقامة الفرد وقَامه بواجباته نحو
نفسه و أسرته مستشهدا بؤمثلة توضح بعض مظاهر الَسر فٍ العبادة ** َطالبهم
المعلم باستظهار سورة الفجر **

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  17جانفً إلى  21جانفً
2016
() 17
األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع السابع عشر سنوٌا

َوم  :األحد  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

سبانخ بالحمص

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة خطة 0

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 6

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزغن٠خ ٌٍؾفبظ
ػٍ ٝاٌٖؾخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من ضرب
عدد عشرٌ
فٍ عدد
طبَعٍ+
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

تربَة إسبلمَة  00د

من سبل الخَر ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ االٍزظٙبه
اٌٖؾ١ؼ ٌٍؾل٠ش
ٚااللزلاء
ثبألفالق
اٌفبٍٙخ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ س ّم بعض المؤكوالت التٍ تحبها  .ـ ما هو دور هذه المؤكوالت ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) ـ ما موضوع النص ؟ ـ كٌف تصرف عصام حٌنما رأى أمه تتجه ناحٌة السبانخ ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( َقٍ أجسامنا ـ
مرض فقر الدم ـ طباخة ماهرة ـ َفتك بهم ـ مخترقة أنفه ــ َلتهم ال ّطعام)  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ
وصفت المرأة الطبق الذٌ قدّ مته أم عصام ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل
علً أن أم عصام لم تكن راضَة علً ابنها ؟ ـ ممن تقدمت المرأة فٍ النادٌ ؟ و لماذا ؟
ـ كَؾ وصؾ عصام حالته ؟ـ ما الذٌ فاجؤ عصاما حَنما أخبرته خالته عن الطبق ؟
* ما العبرة التٍ استخلصتها من هذا النص ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ مـا الــذٌ أزعج عصام ؟ ـ كَؾ تصرفت األم معه ؟
ـ ما هٍ النصابح التٍ تنصح بها زمبلءك فٍ حال زَارة مواقع أثرَة ؟
قرر عصام الذهاب إلً
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ بماذا تتمَز السبانخ ؟ـ لماذا ّ
خالته ؟ـ ما الذٌ حدث لعصام عندما دخل مطبخ خالته ؟ -تصور أنك مكان عصام فعندما
دخلت المطبخ دار بَنك و بَن الخالة حوارا .اذكر بعض المعلومات التٍ اكتسبتها من خبلل
تصرؾ عصام ؟ـ كَؾ ع ّبر عصام عن إعجابه بالطبق ؟ـ
أسبلتك للخالة  .ـ إذن ما رأَك فٍ
ّ
ما الذٌ َدل ّ علً دهشة عصام حَن عرؾ اسم الطبق ؟ـ اِعط عنوانا آخــــــــــــــــر للنص
وبــــــــرر ذلك  -.للخضروات و الفواكه فوابد عدَدة  .اذكر فوابد خضر أو فواكه قرأت عنها
ّ
حصة من حصص التؽذَة فٍ التلفاز .
أو سمعت عنها فٍ ّ
 َقدّم التلفاز أطباقا متوازنة تنفع الجسم و تقَه من األمراض  .اختر طبقا من هذه األطباقو اعرض كَفَة تحضَره بالترتَب ..لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً
زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :حصر عدد عشرٌ بَن عددَن عشرََن لهما رقمان فٍ الجزء
العشرٌ أو ثبلث أرقام .
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التلمَذ
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بناء التعلم  :وضعَة المشكلة َ :تقاضً عامل  8110دَنارا للساعة الواحدة.
ـ جد أنت و زمبلإك المبلػ الذٌ َتقاضاه فٍ  0ساعات* استعملت مارَة طرَقة الجمع *
واستعملت فلاير طرَقة الضرب  * .ناقش الطرَقتَن .
…… - 8100 + 8100 +
- 89.5 × …....
وضعَة التوظَؾ  :ضع الفاصلة فٍ المكان المناسب9184 - 0.148 × 8 =.
3515 = - 7.03 × 5
624 = - 10.4 × 6
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  3 , 2 , 1ص 74خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق ما هو فضل قراءة القرآن الكرَم ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة نفس  ,كربة  ,معسر ,
حفتهم أطرح األسبلة التالَة *متً َكون طلب العلم سببا فٍ دخول الجنة ؟
* كَؾ َكون عون هللا لئلنسان الذٌ َعَن أخاه ؟* وضح كَؾ تكون عمارة المساجد ؟
أقرأ الجمل ص ( )33ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة وجوب نصرة المسلم وتخلَصه من الظلم
إقراضه المال إن احتاج إلً ذلك التَسَر علً من أثقلته الدَون وعجز عن تسدَدها ستر
المسلم وعدم التجسس علَه ونشر أخطابه بَن الناس للعلم مكانة وشؤن فٍ اإلسبلم فهو
طرَق للمعرفة و البحث عن أسرار الكون عمارة المساجد تكون بالعلم والذكر إلً جانب
العبادة طلب العلم و العمل الصالح طرَق الوصول إلً الجنة .
بر َوال َّت ْق َوي َوالَ
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص قال هللا تعالً َ :و َت َع َاو ُنو ْا َع َلً ا ْل ِّ
هللا َ
شدَِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب وسلم----
هللا إِنَّ ّ َ
ان َوا َّتقُو ْا ّ َ
َت َع َاو ُنو ْا َعلًَ اإلِ ْث ِم َوا ْلعُدْ َو ِ
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )33فٍ الكراسات * لماذا حث اإلسبلم
علً ستر المخطا ؟* كَؾ َكون التَسَر علً المعسر ؟* اكتب رسالة تبَن فَها أهمَة
التعاون علً فعل الخَر  -ضع مخطط مشروع خَرٌ تقوم بإنجازه مع زمبلء حَك بمناسبة
عَد األضحً أو شهر رمضان .
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 6

تربَة مدنَة 00د

الوحدة االدماجَة الثالثة ص ()00

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من ضرب
عدد عشرٌ
فٍ عدد
طبَعٍ+
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري .

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
لٛاػل
اٌلّ٠موا١ٛخ
ِٓ فالي
اٌّغبٌٌ
إٌّزقجخ ٚ ,
ِّبهٍخ
لٛاػل
إٌّبلْخ
ٛ٠ ٚظف
ِؼبهفٗ
اٌّىزَجخ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَة االنطبلق :حصر عدد عشرٌ بَن عددَن عشرََن لهما رقمان فٍ الجزء
العشرٌ أو ثبلث أرقام .
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة َ :تقاضً عامل  8110دَنارا للساعة الواحدة.
ـ جد أنت و زمبلإك المبلػ الذٌ َتقاضاه فٍ  0ساعات* استعملت مارَة طرَقة الجمع *
واستعملت فلاير طرَقة الضرب  * .ناقش الطرَقتَن .
…… - 8100 + 8100 +
- 89.5 × …....
وضعَة التوظَؾ  :ضع الفاصلة فٍ المكان المناسب9184 - 0.148 × 8 =.
3515 = - 7.03 × 5
624 = - 10.4 × 6
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  3 , 2 , 1ص 74خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

وضعَة االنطبلق  -ما هو الحوار ؟ وما هٍ قواعده ؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب
تصحَح التمرَنات أكمل الناقص بما َناسب :المجالس الشعبَة المنتخبة فٍ ببلدنا ثبلثة هٍ :
المجالس الشعبَة .............المجالس الشعبَة .............المجالس الشعبَة .............
* تقوم المجالس الشعبَة المنتخبة باألدوار التالَة :ـ ترقَة العمل الدَمقراطٍ من خبلل
.........ـ خدمة المواطنَن من خبلل ...................
*تنتهٍ دورات المجالس الشعبَة البلدَة بالمصادقة علً ...............تدون فٍ ..............
ترسل نسخة من  ............المجالس الشعبَة البلدَة إلً السادة ...........
* عندما َوافق كل األعضاء علً ما تضمنته المداوالت َقال تمت الموافقة علَها بـ .....
* وعندما َوافق علَها أكثر من نصؾ األعضاء َقال تمت الموافقة علَها بـ .............
*وعندما َوافق علَها نصؾ األعضاء و َرفضها النصؾ اآلخر َتم الرجوع إلً ..........
لَرجح رأٌ مجموعة من المجموعتَن
* َساهم بقَة المواطنَن فٍ ترقَة العمل الدَمقراطٍ من خبلل  :ـ إبداء الرأٌ فٍ التجمعات
 ...........ـ حسن االختَار ...............
عندما تدار المناقشات داخل الجمعَات أو المجالس الشعبَة المنتخبة َلتزم األعضاء بالقواعد
التالَة .........:
استثمار المكتسباتَ :بدٌ المواطنون آراءهم داخل ..........وعبر وسابل اإلعبلم ..........
و أثناء إبداء آرابهم َشترط علَهم أال َمسوا  ....الؽَر أو .................

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................ ..................................................................................

َوم  :االثنَن  08جانفٍ  0100م الموافق لـــ  10 :ربَع الثانٍ 0000
الفترة الصباحَة من هـ هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

سبانخ بالحمص

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

الحال مفردة

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 7

تارَخ  00د

أؽلاس ِ 8ب1945 ٞ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزغن٠خ
ٌٍؾفبظ ػٍٝ
اٌٖؾخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

وضعَــة االنطبلق :ـ ما هو دور هذه المؤكوالت ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) ـ ما موضوع النص ؟ ـ كٌف تصرف عصام حٌنما رأى أمه تتجه ناحٌة السبانخ ؟
القراءات الفردَة  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( َقٍ أجسامنا ـ مرض فقر
الدم ـ طباخة ماهرة ـ َفتك بهم ـ مخترقة أنفه ــ َلتهم ال ّطعام)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصفت
المرأة الطبق الذٌ قدّ مته أم عصام ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل علً أن
أم عصام لم تكن راضَة علً ابنها ؟ ـ ممن تقدمت المرأة فٍ النادٌ ؟ و لماذا ؟
ـ كَؾ وصؾ عصام حالته ؟ـ ما الذٌ فاجؤ عصاما حَنما أخبرته خالته عن الطبق ؟
* ما العبرة التٍ استخلصتها من هذا النص ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

كتاب
التلمَذ
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ر
المر
فقة
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ص

َتمكن
المتعلم من
تعََن الحال
و استعمالها
 +توظَؾ
القاعدة

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَـــــة االنطبلق ـ مـــــــــــا الذٌ قامت به أم عصام حتً حَتها النساء ؟ ـ كَؾ عبر
الكاتب عن إعجابه بمدَنة ؼرداَة ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ * ـ لماذا كان عصام ؼاضبا ؟
جلس عصام إلً المابدة مستعدا لؤلكل ,
ـ ماذا فعلت األم كٍ تجعل عصام َتفهم األمر ؟
و بسرعة وضع الخضار علً األرز و راح َلتهم الطعام مسرعا و َقول  " :طعامك شهٍ َا
خالتٍ "  -أقرأ األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها *
الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :
القاعدة :الحال اسم نكرة منصوب َؤتٍ لَبَن حالة الفاعل أو المفعول به حَن وقوع الفعل.
* نعرؾ الحال حَنما نطرح السإال بـ  :كَؾ .
استثمار المكتسبات :ـ ـ إنجاز التمارَن صفحة  28من كراس النشاطات اللؽوَة .
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وضعَة االنطبلق -* :ما هو العدد الذٌ نضَفه للعدد  00108للحصول علً .00
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :أراد صَدلٍ جلب كمَة من الدواء ثمن كل علبة 001100
دَنارا  -.ما هو ثمن  01علب ؟ -جد أنت و زمبلإك الثمن المطلوب و هل َمكن إَجاد
النتَجة دون إجراء العملَة ؟
 كَؾ نجد ثمن  011علبة و ثمن  0111علبة ؟ -ماذا َحدث عند ضرب عدد فٍ  01؟ ناقش مع زمبلبك - .أنجز العملَة .وضعَة التوظَؾ  - :أربط لتتحصل علً عملَة صحَحة .
= 011 × 0000000
= 01 × 000000
0000000
= 0111 × 0000000
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص 76خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَــة االنطبلق  :ــ ماهٍ الوسابل التٍ اتخذتها المقاومة السَاسَة للتصدٌ للمستعمر ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  : :الصفحة  00قراءة النصوص والمقاطع
اإلَضاحَة  :قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً
مضمونها .ــ لماذا جندت فرنسا الجزابرََن ؟ــ متً انتهت الحب العالمَة ؟ ــ لماذا خرج
الشعب الجزابرٌ والقَام بمظاهرات ؟ــ كم كان عدد ضحاَا مجزرة  8ماٌ  0100؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت :ال حظ السلم الزمنٍ الوارد فٍ الصفحة 00
وتعرؾ علً التسلسل الزمنٍ لؤلحداث ــ الحرب العالَمة الثانَة ( 0101ــ  ) 0100ــ خروج
الشعب الجزابرٌ فٍ مظاهرات َوم  8ماٌ 0100
أستنتج  :ــ احتفل العالم َوم 8ماٌ  0100بنهاَة الحرب العالمَة الثانَة
ــ خرج الجزابرَون إلً الشوارع فٍ مظاهرات سلمَة للمشاركة فٍ االحتفال ولمطالبة
فرنسا بحقهم فٍ الحرَة واالستقبلل.
ــ قمعت فرنسا مظاهرات الجزابرََن بوحشَة فسقط  00الؾ شهَدا وتم اعتقال اآلؾ آخرَن
حكم علً الكثَر منهم باالعدام أو النفٍ .
ــ هذه الوحشَة الفرنسَة جعلت الجزابرََن َتؤكدون من أن خبلصهم ال َكون االّ بالثورة
علً المستعمر .
استثمار المكتسبات :ــ متً انتهت الحب العالمَة ؟ ــ لماذا خرج الشعب الجزابرٌ والقَام
بمظاهرات ؟ــ كم كان عدد ضحاَا مجزرة  8ماٌ  0100؟
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َتمكن
المتعلم من
ضرب عدد
عشرٌ فٍ
عدد
طبَعٍ+
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌملهح ػٍٝ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ

مإشر الكفاءة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

تربَة فنَة
 00د

الفرقة الموسَقَة السَمفونَة +
انشودة نشَد لوطنٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من تحدَد
العبلقة
بَن
العضبلت
و العظام
أثناء
القَام
بالحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
علً تشكَلة
الفرقة
الموسَقَة
السَمفونَة
أداء انشودة
نشَد لوطنٍ
اداء سلَما
حَوانَة

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط األول َطالبهم المعلم بالبحث فٍ الجرابد أو المجبلت عن صور
لرَاضََن ) عدابَن(حَث تكون وضعَات أجسامهم مختلفة ـ و َطالبهم بلصقها علً بطاقة
مرتبة حسب التقدم * عندما تلمس رجلك حاول أن تمَز العظام علً أٌ مستوي تقع ؟
* وماذا عن العضبلت ؟* هل هناك تؽََرات فٍ مظهرها علً اختبلؾ وضعَات الحركة ؟
َدعوهم لتؤمل الوثَقة  0ص 00ماذا تمثل الصورة ؟َطالبهم بترتَب األشكال إلنجاز خطوة
ما هو نمط الحركة التٍ َإدَها الشخصَن فٍ الوثَقة  0ص  00؟
ما هٍ التؽَرات المربَة التٍ تصاحب كل حركة ؟
المحتوي المعرفٍَ - -وجد نمطان من الحركة  :حركة البسط و حركة الثنٍ
َتمثل الثنٍ فٍ اقتراب قطعتَن من الطرؾ أما البسط فهو ابتعادهما َ ,صاحب الثنٍ انتفاخ
العضلة القابضة و ارتخاء العضلة الباسطة و العكس بالنسبة للبسط
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟
وضعَـــــة االنطبلق  :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و
مطالبته بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
بناء التعلمات – 0 :عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
َطلب المعلم من التبلمَذ إنشاد طلع البدر علَنا .
( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة ) تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد
لوطنٍ  .و قراءتها و تاطَرها من طرؾ المعلم ثم تسمَعهم لها من الشرَط .التبلمَذ
َستمعون ثم َإدون مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
سؤلبٍ َا ببلدٌ وسؤبنٍ للؽد
بدمابٍ بفإادٌ بلسانٍ بَدٌ
وطنٍ لخلد وانٍ طالب فَه الخلودا قد رعانٍ اناوابنٍ ورعً قبلٍ الجدودا
انت خصب ونماء انت امال حبَبه
انتٍ َا لرضٍ سماء وفرادَس عجَبة
عشت َاارض الجزابر ابد الدهر سعَده
انت مجد ومفاخر ومشارَع عتَده
.استثمار المكتسبات انشاد المقطوعة من طرؾ المتعلمَن

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ

أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................ ..................................................................................

َوم :الثبلثاء  01جانفٍ  0100م الموافق لـــ  18 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

سبانخ بالحمص

صرؾ أو إمبلء

همزة الوصل

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 7

جؽرافَا

المناخ و النبات

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي
لوائٓ ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزغن٠خ
ٌٍؾفبظ ػٍٝ
اٌٖؾخ
َتمكن
المتعلم من
كتابة همزة
الوصل
كتابة جَدة

َتمكن
المتعلم من
ضرب عدد
عشرٌ فٍ
عدد
طبَعٍ+
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري

َتمكن
المتعلم من
انجاز
األنشطة
التطبَقَة
المقترحة.

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
٠ؾلك
اٌؼٕبٕواٌّفب٘١ّ١خ
اٌغغواف١خ اٌغل٠لح
٠ىزَت ِجبكة
أٍبٍ١خ ػٓ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ ما هو دور هذه المؤكوالت ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

ـ ما موضوع النص ؟ ـ كٌف تصرف عصام حٌنما رأى أمه تتجه ناحٌة السبانخ ؟
القراءات الفردَة  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( َقٍ أجسامنا ـ مرض فقر الدم ـ
طباخة ماهرة ـ َفتك بهم ـ مخترقة أنفه ــ َلتهم ال ّطعام)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم
للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ وصفت المرأة
الطبق الذٌ قدّ مته أم عصام ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل علً أن أم عصام
لم تكن راضَة علً اب نها ؟ ـ ممن تقدمت المرأة فٍ النادٌ ؟ و لماذا ؟
ـ كَؾ وصؾ عصام حالته ؟ـ ما الذٌ فاجؤ عصاما حَنما أخبرته خالته عن الطبق ؟
* ما العبرة التٍ استخلصتها من هذا النص ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ماذا فعل عصام بعد عودته من السوق ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
ـ ما هو الطبق الذٌ أعجب به عصام فٍ بَت خالته ؟ ـ كَؾ عبر عصام عن دهشته ؟
ـ ماذا تستخلص من هذا النص ؟ـ اذهب إلً السوق و اشتر لنا السبانخ  – .ابتسم فٍ وجه
أخَك  -.استقبل ضَوفك بالترحَب  – .استقبل عصام ابنٍ خالته .
 ابتسمت المرأة و تقدمت من أم عصام  – .ابتسامتك فٍ وجه أخَك صدقة  .أتدرج معالمتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  :همزة الوصل هٍ همزة تنطق فٍ ابتداء الكبلم وال تنطق عند وصله بما قبلها.
مواضع كتابة همزة الوصل  *:أمر الثبلثٍ المبدوء بهمزة  *.ماضٍ وأمر ومصدر الخماسٍ .
* ماضٍ وأمر ومصدر السداسٍ  *.فٍ األسماء  :ابن ,ابنة ,ابنان ,ابنتان ,اثنان ,اثنتان,
امرإ ,امرأة ,اسم ,امرآن ,امرأتان ,اسمان *.فٍ األسماء المبدوءة بـ "ال" .
.استثمار المكتسبات  - -إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة  010من كتاب القراءة .
وضعَة االنطبلق -* :ما هو العدد الذٌ نضَفه للعدد  00108للحصول علً .00
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :أراد صَدلٍ جلب كمَة من الدواء ثمن كل علبة 001100
دَنارا  -.ما هو ثمن  01علب ؟ -جد أنت و زمبلإك الثمن المطلوب و هل َمكن إَجاد النتَجة
دون إجراء العملَة ؟
 كَؾ نجد ثمن  011علبة و ثمن  0111علبة ؟ -ماذا َحدث عند ضرب عدد فٍ  01؟ ناقش مع زمبلبك - .أنجز العملَة .وضعَة التوظَؾ  - :أربط لتتحصل علً عملَة صحَحة .
= 011 × 0000000
= 01 × 000000
0000000
= 0111 × 0000000
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص 76خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـة ــ أذكر اهم االقالَم المناخَة الموجودة فٍ الجزابر  .ماهٍ ممَزات كل مناخ ؟
بناء التعلمات :
أوظؾ معلومـــــاتٍ  0:ـ طلب منك أحد أصدقابك أن تصؾ له مناخ الصحراء ونباتاته ــ
صؾ له ذلك فٍ بضعة أسطر
 0ـ الَك خرَطة صماء للجزابر

انقلها علً كراستك  ,ثم عَن علَها أنواع المناخات حسب المفتاح .
 0ـ اربط بَن الجدول (أ) بما َناسبها فٍ الجدلو (ب) .
0ـ تتبع حالة الطقس المقدم فٍ التلفزة لمدة ثبلث أَام ثم استخرج معدالت الحرارة والتساقط .
 0ـ ماهو المناخ الذٌ تمثله كل صورة ؟
استثمار المكتسبات:

استعن بالخرَطة شكل  0ص00

ـ امؤل الجدول التالٍ  ,بكتابة أسماء ثبلث والَات عن كل مناخ .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ

ا
ٌ
ٚ
ل
د
ت
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ب

ف
ٞ

ا
ٌ
ِ
ٚ
ل
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ِ
ٚ
ا
ع
٘
ح

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
االٔقواٚ ٛ
اٌَّبّ٘خ
ف ٟثٕبء
ِْوٚع
عّبػ ٟأٚ
فوكٞ
ٌزؾم١ك
أفٔ ًٚز١غخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :المسلك المتعدد الوضعَات) سَر اللعبة :
َنظم هذا المسلك علً الشكل التالٍ:
0ـ الورشة األولً :جرٌ سرَع علً مسافة 00م إلً 01م دون الخروج من الرواق.
0ـ الورشة الثانَة :قذؾ الكرة علً هدؾ معَن (حابط,
لوحة  )...به دابرة ذات قطر  100م ,علً مسافة 0م,
 0م0 ,م.
0ـ الورشة الثالثة :الوثب داخل الحلقات بالرجلَن مضمومتَن ( 0حلقات).
 0ـ الورشة الرابعة :اجتَاز ورشات منخفضة جرَا باقتراب
 0أمتار ,و 0حواجز.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .........................................
...............................................................................................................................................................................................

َوم  :األربعاء  01جانفٍ 0100م الموافق لـــ  11 :ربَع الثانٍ 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

قواعد لعبة كرة القدم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

نشَد االلعاب الرَاضَة

رَاضَات 00د

*ل١بً األٛٛاي 2

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
تقدَر قَس
وفق مقدار

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم
من تحدَد
العبلقة
بَن
العضبلت
و العظام
أثناء
القَام
بالحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ حــدّ د بعض األلعاب التٍ تمارسها ؟ـ ماذا تعــرؾ عـن ألعاب القوي ؟
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .ـ
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
من ابتكر ألعاب القوي ؟ـ لماذا سمَت المهرجانات التٍ تقام لهذه األلعاب " باأللعاب
األولمبَة " ؟ ـ ماذا كان َفضل العرب ؟ و فَما برعوا ؟ ـ لماذا أحب العرب ألعاب القوي ؟
* حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب القوي .
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ أذكر بعض األناشَد التٍ تحفظها ـ بم تشعر و أنت تإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( األلعاب الرَاضَة ) قراءة النص من
طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات؟ـ اذكر األشَاء التٍ
أحبها الشاعر ـ كَؾ َري الشاعر خدمة البدن ؟
* حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق ـ * -ضرب عدد عشرٌ أو طبَعٍ فٍ  10أو  100أو 1000
بناء التعلم وضعَة المشكلة :
* -طلبت المعلمة من طارق أن َقَس السبورة الكبَرة  ,وطلبت
من ربَع أن َقَس السبورة الصؽَرة  ,فكانت النتابج القَاس كما َلٍ :
* -طول السبورة الكبَرة cm 01و  -* cm01طول السبورة الصؽَر . cm 75
* -استعمل الجدول لكتابة األطوال التالَة :
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* -عبر عن هذه األطوال بؤعداد عشرَة -* .ما هٍ الوحدات األكبر من المتر؟
وضعَة التوظَؾ  -* :ما هٍ الوحدة المستعملة فٍ هذه القَاسات ؟
 المسافة بَن تَزٌ وزو و الجزابر 001 ...... -طول ساحة مدرسة  - 00 ......عرض كراس00 .......

كتاب
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كتاب
التلمَذ
–
اللوح
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....
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استثمار المكتسبات* تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 , 0ص 08خبلل الحصّة الثانَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

ت.ع.
و تكنولوجَة

التنسَق أثناء الحركة

وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط األول َطالبهم المعلم بالبحث فٍ الجرابد أو المجبلت عن صور
لرَاضََن ) عدابَن(حَث تكون وضعَات أجسامهم مختلفة ـ و َطالبهم بلصقها علً بطاقة
مرتبة حسب التقدم * عندما تلمس رجلك حاول أن تمَز العظام علً أٌ مستوي تقع ؟
* وماذا عن العضبلت ؟* هل هناك تؽََرات فٍ مظهرها علً اختبلؾ وضعَات الحركة ؟
َدعوهم لتؤمل الوثَقة  0ص 00ماذا تمثل الصورة ؟َطالبهم بترتَب األشكال إلنجاز خطوة
ما هو نمط الحركة التٍ َإدَها الشخصَن فٍ الوثَقة  0ص  00؟
ما هٍ التؽَرات المربَة التٍ تصاحب كل حركة ؟
المحتوي المعرفٍَ - -وجد نمطان من الحركة  :حركة البسط و حركة الثنٍ
َتمثل الثنٍ فٍ اقتراب قطعتَن من الطرؾ أما البسط فهو ابتعادهما َ ,صاحب الثنٍ انتفاخ
العضلة القابضة و ارتخاء العضلة الباسطة و العكس بالنسبة للبسط
استثمار المكتسبات * :ما أنماط الحركة ؟* كَؾ تتحقق حركات جسم اإلنسان ؟

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

كتابة خطة 2
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراءالموضوع
أن َقوم المتعلم
بتحرَر الموضوع
متبعا الخطوات
التٍ شرحها المعلم
ـ أن َعمل فٍ اطار
فردٌ وجماعٍ
وذلك لؽرس روح
العمل الجماعٍ.

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة خطة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :جاءت فٍ هذا النص ,
ُ
الخطة التٍ وضعها العم << الع ُّم ذِبب>> و العمة <<ثعلبة>> للتخلص من العم
<<أرنب>>  ,مشوشة  ,أعد ترتَبها بوضع األرقام من  0-0مكان النقط  ,ثم أعد
عٍ  ,لَستطلع األمر.
كتابة هذه الخطة  )..(.خرج العم أرنب مسرعا بعدما سمع ال ّن ُ
( )..ذهبت العمة ثعلبة الً بَتها و رقدت فٍ سرَرها .
انقض علَه العم ذبب و العمة ثعلبة  ,و فتكا به .
( )..دخل  ,و فٍ هذه اللحظة
ّ
( )..خرج العم ذبب مستظهرا الحزن علً فراق صدَقه  ,و أخذ َصَح بؤعلً صوته
و إننا ندعوكم لحضور الجنازة .
" لقد ماتت العمة المسكَنة ثعلبة
( )..عندما وصل الً بَت العمة ثعلبة وجد الباب مفتوحا.
( )..بقَت ببل حراكٍ  ,كما لو كانت قد فارقت الحَاة .
و هكذا استطاع العم ذبب و العمة ثعلبة التخلص من العم أرنب .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " كتابة خطة " 0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

َتمكن
المتعلم من
انجاز
تطبَقات
حول األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

السبور
ة,
األلواح

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. .......................................................................................

َوم  :الخمَس  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  01 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

تصحَح التعبَر 00د

كتابة خطة 2

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

انجـاز مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

رَاضَات 00د

*ل١بً األٛٛاي 2

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة
حول أَــام
وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
تقدَر قَس
وفق مقدار

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
تعََن الحال
و استعمالها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*تفوَج المتعلمَن
* َختار كل فوج اسم له
* َختار كل فوج العَد الذٌ سَتكلم عنه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .
وضعَة االنطبلق ـ * -ضرب عدد عشرٌ أو طبَعٍ فٍ  10أو  100أو 1000
بناء التعلم وضعَة المشكلة :
* -طلبت المعلمة من طارق أن َقَس السبورة الكبَرة  ,وطلبت
من ربَع أن َقَس السبورة الصؽَرة  ,فكانت النتابج القَاس كما َلٍ :
* -طول السبورة الكبَرة cm 01و  -* cm01طول السبورة الصؽَر . cm 75
* -استعمل الجدول لكتابة األطوال التالَة :
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* -عبر عن هذه األطوال بؤعداد عشرَة -* .ما هٍ الوحدات األكبر من المتر؟
وضعَة التوظَؾ  -* :ما هٍ الوحدة المستعملة فٍ هذه القَاسات ؟
 المسافة بَن تَزٌ وزو و الجزابر 001 ...... -طول ساحة مدرسة  - 00 ......عرض كراس00 .......

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
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األدوا
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الخ

استثمار المكتسبات* تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 , 0ص 08خبلل الحصّة الثانَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

الحال
مفردة

معالجة لؽة
عربَة00
د

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

من سبل الخَر ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ االٍزظٙبه
اٌٖؾ١ؼ
ٌٍؾل٠ش
ٚااللزلاء
ثبألفالق
اٌفبٍٙخ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ما هو فضل قراءة القرآن الكرَم ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة نفس  ,كربة  ,معسر
 ,حفتهم أطرح األسبلة التالَة *متً َكون طلب العلم سببا فٍ دخول الجنة ؟
* كَؾ َكون عون هللا لئلنسان الذٌ َعَن أخاه ؟* وضح كَؾ تكون عمارة المساجد ؟
أقرأ الجمل ص ( )33ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة وجوب نصرة المسلم وتخلَصه من
الظلم إقراضه المال إن احتاج إلً ذلك التَسَر علً من أثقلته الدَون وعجز عن
تسدَدها ستر المسلم وعدم التجسس علَه ونشر أخطابه بَن الناس للعلم مكانة وشؤن
فٍ اإلسبلم فهو طرَق للمعرفة و البحث عن أسرار الكون عمارة المساجد تكون بالعلم
والذكر إلً جانب العبادة طلب العلم و العمل الصالح طرَق الوصول إلً الجنة .
بر َوال َّت ْق َوي َوالَ
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص قال هللا تعالً َ :و َت َع َاو ُنو ْا َع َلً ا ْل ِّ
هللا َ
شدَِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب وسلم----
هللا إِنَّ ّ َ
ان َوا َّتقُو ْا ّ َ
َت َع َاو ُنو ْا َعلًَ اإلِ ْث ِم َوا ْلعُدْ َو ِ
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )33فٍ الكراسات * لماذا حث
اإلسبلم علً ستر المخطا ؟* كَؾ َكون التَسَر علً المعسر ؟* اكتب رسالة تبَن
فَها أهمَة التعاون علً فعل الخَر  -ضع مخطط مشروع خَرٌ تقوم بإنجازه مع
زمبلء حَك بمناسبة عَد األضحً أو شهر رمضان .

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. .......................................................................................

من  24جانفً إلى  28جانفً
2016
() 18
األسبوع الرابع فً هذا الشهر
واألسبوع الثامن عشر سنوٌا

َوم  :األحد  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

ابن سَنا الطبَب الماهر

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

االخبار عن حدث 0

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 7

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزغن٠خ ٌٍؾفبظ
ػٍ ٝاٌٖؾخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من ضرب
عدد عشرٌ
فٍ عدد
طبَعٍ+
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

تربَة إسبلمَة  00د

المسلم ال َؽش ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ
أٙواه اٌغِ ٚ
رؾٕجٗ ف ٟوً
ِظب٘و اٌؾ١بح

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ ماذا تفعل إذا أصبت بمرض ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ أٌن جرت أحداثه ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( بخاري ـ
تسرب ـ اقتحم ـ الحمَة ـ داإك ـ برٌء مرضه)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
ّ
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ فٍ الفقرة األولً ما هٍ
العبارات التٍ تدلّ علً أن المرض كان شدَدا ؟ ـ هل استطاع األطباء أن َعالجوا األمَر ؟
ـ ماذا اقترح قرَب األمَر علً األمَر ؟ـ لماذا اندهش ابن سَنا عندما علم بالخبر ؟
ـ ماهو المرض الذٌ أصاب األمَر ؟ ــ بما عالج ابن سَنا األمَر ؟
ــ لماذا أعجب األمَر بكبلم ابن سَنا ؟* ما العبرة التٍ استخلصتها من هذا النص ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ بماذا أشار قرَب االمَر علً االمَر ؟
ـ بماذا امتاز ابن سَنا عن ؼَره من االطباء ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ هل عرؾ ابن سَنا سبب المرض ؟ـ ماذا صنع ابن سَنا
للمرَض ؟ـ ماهٍ أسباب الشفاء حسب الطبَب ابن سَنا ؟ -متً َصبح الدواء ضارا حسب
الطبَب ؟هل تحسنت حالة االمَر و برئ من المرض ؟  .ـ عندما تذهب الً الطبَب ماهٍ
االرشادات التٍ َقدمها لك قبل او بعد تناول الدواء ؟ـ علً ماذا تحتوٌ الوصفة ؟
ـ كَؾ تتبع ارشادات الطبَب ؟ ( اتناول الدواء فٍ وقته و بالكمَة المحددة و حسب ارشادات
الطبَب قبل او بعد االكل و ان احفظ االدوَة فٍ المكان المخصص لها و ال ارمَها فٍ اٌ
مكانـ ماذا تعطٍ االؼذَة للجسم  -.اذكر بعض االؼذَة المفَدة لجسم االنسان ...لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق -* :ما هو العدد الذٌ نضَفه للعدد  00108للحصول علً .00
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :أراد صَدلٍ جلب كمَة من الدواء ثمن كل علبة 001100
دَنارا  -.ما هو ثمن  01علب ؟ -جد أنت و زمبلإك الثمن المطلوب و هل َمكن إَجاد
النتَجة دون إجراء العملَة ؟ -كَؾ نجد ثمن  011علبة و ثمن  0111علبة ؟ -ماذا َحدث
عند ضرب عدد فٍ  01؟ -ناقش مع زمبلبك - .أنجز العملَة .
وضعَة التوظَؾ  - :أربط لتتحصل علً عملَة صحَحة .
= 011 × 0000000
= 01 × 000000
0000000
= 0111 × 0000000
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص 76خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ أهم وسابل محاربة الؽش فٍ نظرك ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :ؼشنا  ,علً حدة
أطرح األسبلة التالَة ** ما جزاء الؽشاش عند هللا و عند الناس ؟
* حدد آثارا أخري للؽش أقرأ الجمل ص ( )37ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة من صفات
المسلم الصدق فٍ القول و الفعل  -المال وسَلة للمعَشة الطَبة و أداة لفعل الخَر فبلبد من
السعٍ إلً تحصَله بالطرق المشروعة
* للؽش مظاهر كثَرة كلها تإدٌ إلً فساد المجتمع وفقد الثقة بَن أفراده
التاجر الصادق الذٌ َؽش له مكانة عظَمة عند هللا قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :
التاجر الصدوق األمَن مع النبََن و الصدَقَن و الشهداء .
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :قال هللا تعالً َ :و َْل ٌ ِّل ْل ُم َط ِّففَِنَ ا َّلذَِنَ إِ َذا ا ْك َتالُو ْا َعلًَ
َ
ُ
َ
َ
َم
ال َّن ِ
اس ََ ْس َت ْوفُونَ َوإِ َذا َكالُو ُه ْم أو َّو َز ُنو ُه ْم َُ ْخسِ رُونَ أ َال ََ ُظنُّ أولَبِ َك أ َّن ُهم َّم ْب ُعو ُثونَ لِ ََ ْو ٍم َعظِ ٍ
اس ل َِر ِّب ا ْل َعا َلمَِنَ
ََ ْو َم ََقُو ُم ال َّن ُ
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )37فٍ الكراسات
*اكتب قصة تسبب فَها الؽش فٍ إلحاق الضرر بك أو بؤحد أصدقابك * رتب كلمات كل سطر
وكون جملة تامة ال ـ فٍ ـ الناس ـ َثق ـ الؽشاش أمتٍ ـ من ـ فلَس ـ ؼش ـ منٍ *
أعطً تلمَذ اإلجابة الجاهزة لآلخرَن فٍ االمتحان هل َعتبر فعله ؼشا أم تعاونا ؟ و لماذا
؟زمبلء حَك بمناسبة عَد األضحً أو شهر رمضان .
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 7

تربَة مدنَة 00د

المَزانَة العابلَة ص ( ) 01

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من ضرب
عدد عشرٌ
فٍ عدد
طبَعٍ+
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
ِٖبكه
ِ١يأ١خ
اٌؼبئٍـخ ٚ
أّ٘١خ
اٌزقط ٜ١فٟ
اٍزؼّبٌٙب

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق -* :ما هو العدد الذٌ نضَفه للعدد  00108للحصول علً .00
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :أراد صَدلٍ جلب كمَة من الدواء ثمن كل علبة 001100
دَنارا  -.ما هو ثمن  01علب ؟ -جد أنت و زمبلإك الثمن المطلوب و هل َمكن إَجاد النتَجة
دون إجراء العملَة ؟
 كَؾ نجد ثمن  011علبة و ثمن  0111علبة ؟ -ماذا َحدث عند ضرب عدد فٍ  01؟ ناقش مع زمبلبك - .أنجز العملَة .وضعَة التوظَؾ  - :أربط لتتحصل علً عملَة صحَحة .
= 011 × 0000000
= 01 × 000000
0000000
= 0111 × 0000000
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 , 2 , 1ص 76خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَة االنطبلق  -ما هو الحوار ؟ وما هٍ قواعده ؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 01وَدعوهم بعد شرح المطلوب * ما
سبب ارتفاع فاتورة استهبلك الماء ؟*كَؾ َتم التحكم فٍ فاتورة استهبلك الكهرباء ؟
* متً َكون المعلم مسإوال عن تصرفات التبلمَذ ؟* و متً َكون الوالدان مسإولَن عن
تصرفات األبناء؟* أكمل الحدَث الشرَؾ  :كلكم راع و....و اآلَة و ال تبذر تبذَرا ....و اآلَة
كلوا واشربوا  .........ـ ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 01؟
أسؤلهم :ـ ما هٍ كمَة الماء المستهلكة فٍ فترة واحدة من السنة المَبلدَة؟
ـ اكتب المبلػ المدفوع لمإسسة الجزابرَة للماء ـ إذا لم تتجاوز كمَة الماء  00م مكعب ما
ذا َحدث ؟ـ و إذا لم تتجاوز  00م مكعب ما ذا َحدث ؟ـ متً َرتفع ثمن المتر المكعب من
الماء ؟* َطالبهم بمبلحظة الجدول ص  00ثم أطالبهم بتصنَؾ األجهزة الكهرومنزلَة حسب
االستهبلك وترتَبها حسب ثمن االستهبلك و أهمَتها بالنسبة للعابلة
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
الدخل العابلٍ َؤتٍ من مصادر متنوعة منها األجرة الشهرَة و المنح العابلَة أو منح ذوٌ
الحقوق أو النشاطات التجارَة و الفبلحَة و الصناعَة و الحرفَة و الفكرَة  ,و للتحكم فٍ
صرؾ المَزانَة العابلَة َتم اللجوء إلً التخطَط فٍ استعمالها من خبلل ترشَد االستهبلك
الَومٍ للماء و الؽذاء و الكهرباء و الؽاز و الهاتؾ  *.بَن مصدر دخل أسرتك بوضع
العبلمة فٍ الخانة المناسبة *بَع منتوج نشاط حرفٍ َدوٌ ( ) ممارسة نشاط تجارٌ ( )
* بَع منتوج نشاط صناعٍ ( ) بَع منتوج نشاط فبلحٍ ( )
* أداء وظَفة فٍ مإسسة عامة أو خاصة ( ) مصدر آخر ؼَر الذٌ ذكر
استثمار المكتسباتَ * :طالبهم بمبلحظة مجموعة فواتَر الكهرباء و الهاتؾ لتسجَل أنواع
اإلتاوات التٍ تضاؾ إلً ثمن االستهبلك

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ 0000
الفترة الصباحَة من هـ هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

قراءة (استثمار)
 00د

ابن سَنا الطبَب الماهر

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

األسماء الخمسة
( مراجعة )

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد 3

تارَخ  00د

إٌٚبي اٌَ١بٍ ٚ ٟاالٕالؽٟ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزغن٠خ
ٌٍؾفبظ ػٍٝ
اٌٖؾخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

وضعَــة االنطبلق :ـ ماذا تفعل إذا أصبت بمرض ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ أٌن جرت أحداثه ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
تسرب ـ اقتحم
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( بخاري ـ ّ
ـ الحمَة ـ داإك ـ برٌء مرضه)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ فٍ الفقرة األولً ما هٍ العبارات التٍ تدل ّ
علً أن المرض كان شدَدا ؟ ـ هل استطاع األطباء أن َعالجوا األمَر ؟
ـ ماذا اقترح قرَب األمَر علً األمَر ؟ـ لماذا اندهش ابن سَنا عندما علم بالخبر ؟
ـ ما هو المرض الذٌ أصاب األمَر ؟ ــ بما عالج ابن سَنا األمَر ؟
ــ لماذا أعجب األمَر بكبلم ابن سَنا ؟* ما العبرة التٍ استخلصتها من هذا النص ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
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َتمكن
المتعلم من
أن توظَؾ
و اعراب
االسماء
الخمسة فٍ
مواقع
مختلفة

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
مكتسباته و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ كَؾ كانت حالة االمَر ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمون علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة
سلَمة باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ ماذا قال ابن سَنا ألساتذته ؟
ـ بم اجاب االساتذة ابن سَنا ؟ َ -سترجع المعلم مع المتعلمَن قاعدة االسماء الخمسة .
أب ,ا ٌ
خ  ,ح ٌم  ,فو  ,ذو ) أطلب من التبلمَذ تكوَن جمل
 من َحدد لنا االسماء الخمسة ( ٌمختلفة تحتوٌ علً االسماء الخمسة  - .مع تنوَع الجمل و اعرابها فٍ كل مرة .
ـ تطبَق :ـ اختر االسم الصحَح من بَن القوسَن واذكر السبب :
أ ـ بادر ...بكر لتصدَق الرسول ـ صلً هللا علَه وسلم ( أبو  ,أبا  ,أبٍ )
ب عثمان بن عفان بـ ..............النورَن ( ذو  ,ذا  ,ذٌ )
ب ـ لُ ِّق َ
النوم ( فوك  ,فاك  ,فَك )
ج ـ اؼسلْ ...........قبل َ
ِ
انصر .........ظالما ً أو مظلوما ً ( أخوك  ,أخاك  ,أخَك )
دـ
ْ
ب
استثمار المكتسبات :ـ اعرب ما تحته خط :أبو عبَدة عامر ابن الجراح أمَن هذه األمة  ,لَ َق ٌ
حظٍ أبو عبَدة به من الرسول ـ صلً هللا علَه وسلم ـ بعدما أبلً فٍ الجها ِد ببل ًء حسنا ً .
وقد شه َد خال ُد بن الولَد ألبٍ عبَدة بالشجاعة
عرؾ العدد العشرٌ و أعط أمثلة .
وضعَة االنطبلق :ـ ّ
بناء التعلم * حل مشكبلت : 3
ـ قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة ث ّم التصحَح .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكبلت  4 , 3 , 2من ص. 79
و كذلك التمارَن  . 7 , 6 , 5من ص. 80
استثمار المكتسباتَ * :شجع المعلم التبلمَذ علً صَاؼة مشكبلت و محولة حلها .
* تبادل المشكبلت و حلها
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٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رٛظ١ف
اٌزؼٍّبد
اٌّىزَجخ
فٙٚ ٟؼ١بد
ِقزٍفخ

مإشر الكفاءة

وضعَــة االنطبلق  :ــ ماهٍ الوسابل التٍ اتخذتها المقاومة السَاسَة للتصدٌ للمستعمر ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  0:ـ أهم نقاط برنامج حزب الشعب الجزابرٌ
ــ إنشاء حكومة وطنَة مستقلة عن فرنسا ــ إنشاء برلمان جزابرٌ
ــ احترام الشعب الجزابرٌ ــ احترام العربَة و االسبلم
 0ـ تهدؾ جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن علً تطهَر العقَدة اإلسبلمَة فٍ الجزابر من
الخرافات والبدع وتعمل علً إحَاء اللؽة العربَة و تقوَة الشعور بالشخصَة الوطنَة
استثمار المكتسبات :أوظؾ معلومـــــاتٍ  0:ـ أذكر أهم مطالب األحزاب التالَة :
أ ــ حزب الشعب الجزابرٌ َطالب بــ ...ب ـ جمعَة العلماء المسلمَن الجزابرََن تطالب بـ ..
ج ـ حركة األمَر عبد القادر تطالب بـ ......
 0ـ أذكر أهم نشاط سَاسٍ جزابرٌ وقع فٍ التوارَخ التالَة , 0100 , 0100 , 0100:
  0ـ انقل علً كراستك ما َلٍ  ,وامؤل الفراؼات بما َناسب0100
اتخذ النضال السَاسٍ عدة مظاهر منها .....و......و.........و.........و...........
اصدر الجزابرَون عدة صحؾ باللؽة العربَة والفرنسَة منها..........و............و.....و...
احتفل العالم َوم  8ماٌ  0100بـ .............فخرج الجزابرَون للمشاركة فٍ االحتفال ,
ومطالبة فرنسا بـ  ............واجهت فرنسا مظاهرة الجزابرََن بالقمع والبطش فسقط
..........شهَدا  ,وتم اعتقال ........
 0ــ استعن بالمرجع وعرؾ الشخصَات التالَة :األمَر خالد ــ مصالٍ الحاج ــ ابن بادَس
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

استجابة الجسم للجهد العضلٍ

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +انشودة نشَد لوطنٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من ان
َحدد
العبلقة
القابمة
بَن
العضبلت
و العظام
اثناء
القَام
بحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
نشَد لوطنٍ
اداء سلَما .

َمَز أنواع
التراكَب التٍ
تنظم العمل لفنٍ
َنظم العناصر
التشكَلَة وفق
قاعدة التبوَب و
التركَب .
َحلل الرسابل
المربَة وَقدر
قَمتها الجماعَة
علً أساس
التركَب المنظم
فٍ الخط واللون

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط الثالث َدعوهم المعلم لتؤمل الجدول ص َ00قول المعلم  * :قارنوا
بَن النتابج المحصل علَها ؟ ـ ماذا تستنتج ؟ماذا تمثل الصورة الثانَة ؟
* أنسب معدالت النبض  81/081/01إلً الوضعَات المشار إلَها ماذا تستنتج ؟ـ َدعوهم
لتؤمل معطَات الجدول ص 00ـ استنتج العبلقة الموجودة بَن نبض القلب و حجم الدم
الوارد من جهة و بَن شدة التنفس و حجم ثانٍ األوكسجَن الممتص من جهة أخري و
هذا فٍ حالة نشاط العضبلت .
المحتوي المعرفٍ َ:ستجَب الجسم للجهد العضلٍ برفع وتَرة النبض و التنفس  ,تساهم
الزَادة فٍ وتَرتٍ النبض أثناء الجهد العضلٍ فٍ زَادة حجم الدم الذٌ َصل إلً العضبلت
 ,إن ارتفاع وتَرتٍ التنفس أثناء الجهد العضلٍ َساهم فٍ تزوَد العضبلت بكمَة وافرة
من األوكسجَن علً مستوي العضبلت إن زَادة كمَة العناصر الؽذابَة وؼاز األوكسجَن
المنقولة بواسطة الدم تسمح بتلبَة حاجات العضبلت أثناء الجهد
استثمار المكتسبات :استنتج العبلقة الموجودة بَن نبض القلب و حجم الدم الوارد من
جهة و بَن شدة التنفس و حجم ثانٍ األوكسجَن الممتص من جهة أخري و هذا فٍ حالة
نشاط العضبلت
وضعَـــــة االنطبلق  :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و
مطالبته بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .
مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة المرافقة .
بناء التعلمات – 0 0 :إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون
سابقا  .ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ (
الشدة و اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع )مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح
االسبلةاعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
.استثمار المكتسبات انشاد المقطوعة من طرؾ المتعلمَن( َنشد التبلمَذ فرادي ثم جماعة)
تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تاطَرها من طرؾ
المعلم ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
سؤلبٍ َا ببلدٌ وسؤبنٍ للؽد
بدمابٍ بفإادٌ بلسانٍ بَدٌ
وطنٍ لخلد وانٍ طالب فَه الخلودا قد رعانٍ اناوابنٍ ورعً قبلٍ الجدودا
انت خصب ونماء انت امال حبَبه
انتٍ َا لرضٍ سماء وفرادَس عجَبة
عشت َاارض الجزابر ابد الدهر سعَده
انت مجد ومفاخر ومشارَع عتَده
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

ابن سَنا الطبَب الماهر

صرؾ أو إمبلء

االسم المقصور

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد 3

جؽرافَا

العوامل المتحكمة فٍ توزَع السكان ( طبَعَة –
مناخَة – اقتصادَة ) .

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌزغن٠خ
ٌٍؾفبظ ػٍٝ
اٌٖؾخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن
المتعلم من
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مكتسباته و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
وتمَز
األسماء
المقصورة
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
الظاهرة
الدَموؼراف
َة ونشاط
السكان فٍ
الجزابر

وضعَات أنشطة التعلم
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وضعَــة االنطبلق :ـ ماذا تفعل إذا أصبت بمرض ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة )
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وضعَـــــة االنطبلق ـ هل تكفٍ االعشاب و حدها للعبلج ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
ـ هل شفٍ االمَر من مرضه ؟َ -ستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة
التالَة من نص القراءة :ابن سَنا الطبَب الماهر  - .لم َنج من المرض إال الفتً األمَر.
 أجاب األمَر قرَبه فٍ ألم و أسً -.اِستعان المرَض بالعصا حتً َقوم. حمل المصابون إلً المستشفً للمعالجة - .أسجل األمثلة علً السبورة ثم أطلب منبعض المتعلمَن قراءتها َ.دعو المعلم المتعلمَن إلً استخراج األسماء التٍ تحتوٌ علً
الهمزة فٍ آخرها .الفتً  -أسً  -العصا  -المستشفً -كَؾ كتبت األلؾ فٍ آخر هذه
األسماء ؟ -مطالبة المتعلمَن اإلتَان بجمل تحتوٌ علً أسماء مقصورة.
 كَؾ نسمٍ األسماء التٍ تنتهٍ بهمزة مقصورة ؟ -إذن ما هو االسم المقصور ؟أتدرج معالمتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  :االسم المقصور هو اسم نسمع دابما فٍ آخره ألؾ الزمة مثل  :الفتً .
تكتب هذه األلؾ ممدودة مثل  :العصا .و تكتب مقصورة مثل  :الفتً..استثمار المكتسبات  -)0عَن االسم المقصور فٍ الجمل اآلتَة- :المستشفً َستقبل الجرحً و
المرضً من القري المجاورة -.عمٍ مصطفً أبو نجوي طبَب -.بشري ممرضة لطَفة -.جاء
شَخ أعمً فٍ َده عصاَ ,طلب المساعدة-.سلوي بنت عَسً تقدم المساعدة.
 -)0أدخل األسماء المقصورة اآلتَة فٍ جمل :الهدي – العبل – التقوي – المؤوي
عرؾ العدد العشرٌ و أعط أمثلة .
وضعَة االنطبلق :ـ ّ
بناء التعلم * حل مشكبلت : 3
ـ قراءة المشكل وترك فرصة للمحاولة ث ّم التصحَح .
تتبع نفس المراحل فٍ انجاز حلول المشكبلت  4 , 3 , 2من ص. 79
و كذلك التمارَن  . 7 , 6 , 5من ص. 80
استثمار المكتسباتَ * :شجع المعلم التبلمَذ علً صَاؼة مشكبلت و محولة حلها .
* تبادل المشكبلت و حلها

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ أٌن جرت أحداثه ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
تسرب ـ اقتحم ـ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ( بخاري ـ ّ
الحمَة ـ داإك ـ برٌء مرضه)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ فٍ الفقرة األولً ما هٍ العبارات التٍ تدل ّ علً
أن المرض كان شدَدا ؟ ـ هل استطاع األطباء أن َعالجوا األمَر ؟
ـ ماذا اقترح قرَب األمَر علً األمَر ؟ـ لماذا اندهش ابن سَنا عندما علم بالخبر ؟
ـ ما هو المرض الذٌ أصاب األمَر ؟ ــ بما عالج ابن سَنا األمَر ؟
ــ لماذا أعجب األمَر بكبلم ابن سَنا ؟* ما العبرة التٍ استخلصتها من هذا النص ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

وضعَـة ــ ــ ماهٍ العوامل التٍ تسبب هذا االختبلؾ ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛاألٚي :
 :الؽع اٌقو٠طخ ّىً86ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌّْبٌ ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله ٘نٖ اٌىضبفخ ؟
الؽع اٌْىً 86ٓ2
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜ؟
ــ ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ ِورفؼخ أَ ِٕقفٚخ ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِ ُ١ورفؼخ ؟
ــ و١ف ٘ ٟامْ ؟
وض١و اٌَىبْ
*امْ اإللٍ ُ١اٌّْبٌ ٟغي٠و األِطبه ِؼزلي اٌؾواهح
الؽع اٌقو٠طخ ّىً 87ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
الؽع اٌْىً 87ٓ4
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜف ٟاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ٟ؟ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ وج١وح ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِٕ ُ١بٍجخ ؟ و١ف ٘ ٟامْ؟
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تربَة بدنَة 00د

رمجً اٌّٛاعٙخ اٌفوك٠خ  ٚاٌغّبػ١خ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ.

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

إٌْب ٛاٌضبٔ : ٟرؤًِ اٌٖٛهح اٌْىً (1أ,ة,ط)ٓ88
ــ ِبما رّضً وً ٕٛهح ِٕٙب ؟
ــ ػوف اٌَ , ًٙاٌٚٙجخ  ,اٌغجً
ــ هرت ٘نٖ اٌزٚبه ِٓ ٌ٠ؽ١ش األّ٘١خ ثبٌَٕجخ ٌالٍزمواه اٌَىبٌّٔ. ٟبما ؟
رؼل ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ ػىٌ اٌّورفؼبد .
*امْ اٌزٚبه ٌ٠اٌَ١ٍٙخ
 2ـ الؽع فو٠طخ اٌّلْ ّىً : 88ٓ2رغل أْ أُ٘ اٌّلْ رزووي ف ٟاٌَٛٙي اٌَبؽٍ١خ ِضً :
ٍ٘ٚ ًٙواْ ِ ,ز١غخ ,ػٕبثخ
ٚثؼ٘ اٌَٛٙي اٌلافٍ١خ ِضً  ًٍٙ :لَٕطٕ١خ ٍ ,ط١ف
أِب اٌّلْ اٌٖؾوا٠ٚخ  ,فززووي ف ٟاٌٛاؽبد ِضً  :ثَىوح  ,األغٛاٛ
ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ
*امْ اٌَٛٙي اٌيهاػ١خ رغٍت اٌٙ١ب أػلاك وج١وح ِٓ اٌَىبْ فٟٙ
الؽع اٌج١بٔبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغلٚي ّىً 88ٓ 3
ٔغل أْ ثؼ٘ اٌّلْ ِضً (أهى , ٛ٠ػٕبثخ ٍ ,ى١ىلح  ,ؽبٍَِ ٟؼٛك ) لل رٚبػف ػلك ٍىبٔٙب
وض١وا
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌوٍّ ٟثٙنٖ اٌّلْ ؟
ــ ً٘ ٍبُ٘ ٘نا إٌْب ٛف ّٛٔ ٟاٌَىبْ ؟ و١ف ؟
أٍزٕزظ ٌٍ :زَبلٚ ٜاٌؾواهح كٚه وج١و ف ٟرٛى٠غ اٌَىبْ
ــ إٌّبٛك اٌغي٠وح األِطبه اٌّؼزلٌخ إٌّبؿ رورفغ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
ــ إٌّبٛك اٌمٍٍ١خ األِطبه اٌْل٠لح اٌؾواهح رٕقف٘ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
إٌْب ٛاٌٖٕبػ ِٓ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟرغٍت اٌَىبْ ألٔٗ ٛ٠فو ٌ ُٙاٌْغً
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :الكرة المَقاتَة) سَر اللعبة :
ـ شوطان ,تؽَر األدوار بعد الشوط األول.
ـ الفرَق األول علً شكل قاطرة َ ,واجهه قمع علً بعد 01م
ـ الفرَق الثانٍ علً شكل موجة َبعد الواحد منه عن اآلخر 0م.
ـ تسلم كرة لؤلول من كل فرَق.
ـ عند اإلشارة َنطلق األول من الفرَق األول منططا للكرة لَدور
حول القمع وَعود لَسلم الكرة للثانٍ ,وهكذا.
ـ بَنما عند نفس اإلشارة َقوم الفرَق الثانٍ بالتمرَر بَن عناصره
ـ تحتسب نقطة كلما عادت الكرة للتلمَذ األول الذٌ قام بالتمرَر.
ـ عندما َنتهٍ التلمَذ األخَر من الدوران حول القمع َنتهٍ
الشوط.
ـ َتم تبادل األدوار للقَام بالشوط الثانٍ.
ـ الفرَق الفابز الذٌ قام بؤكبر عدد من التمرَرات.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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قواعد لعبة كرة القدم

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

نشَد االلعاب الرَاضَة

رَاضَات 00د

اٌؾٍٖ١خ 3

ت.ع.
و تكنولوجَة

استجابة الجسم للجهد العضلٍ

َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
مكتسباته و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

َتمكن
المتعلم
من ان
َحدد
العبلقة
القابمة
بَن
العضبلت
و العظام
اثناء
القَام
بحركة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ حــدّ د بعض األلعاب التٍ تمارسها ؟ـ ماذا تعــرؾ عـن ألعاب القوي ؟
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .القصة .ـ
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :تحدث ع ّما دار من أحداث فٍ هذا الجزء من
ّ
من ابتكر ألعاب القوي ؟ـ لماذا سمَت المهرجانات التٍ تقام لهذه األلعاب " باأللعاب
األولمبَة " ؟ ـ ماذا كان َفضل العرب ؟ و فَما برعوا ؟ ـ لماذا أحب العرب ألعاب القوي ؟
* حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب القوي .
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ أذكر بعض األناشَد التٍ تحفظها ـ بم تشعر و أنت تإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( األلعاب الرَاضَة ) قراءة النص من
طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات؟ـ اذكر األشَاء التٍ
أحبها الشاعر ـ كَؾ َري الشاعر خدمة البدن ؟
* حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
عرؾ العدد العشرٌ و أعط أمثلة .
وضعَة االنطبلق :ـ ّ
بناء التعلم * الحصَلة :3
َتدرج المعلم رفقة التبلمَذ فٍ انجاز التمارَن المتعلقة بمجموعة الدروس التٍ ت ّم تقدَمها
خبلل الفترة السابقة  ,و الخاصة بـ  :األعداد العشرَة ـ الكسور ـ الضرب ـ السعات ـ
المجسمات ـ قَاس األطوال ـ . ......
وذلك من الصفحتَن  . 82 , 81خبلل حصتَن مدة الحصة  45دقَقة .
استثمار المكتسباتَ * :شجع المعلم التبلمَذ علً صَاؼة مشكبلت و محولة حلها .
* تبادل المشكبلت و حلها
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وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :النشاط الرابع ـ متً تحدث الوفاة ؟ الحظوا الوثَقة رقم  0ص 08ـ ماذا
َحدث بعد القَام بجهد عضلٍ ؟ـ هل تتوقع زَادة أو انخفاض فٍ نسبة الماء ؟ ما هو
االحتَاط الواجب اتخاذه ؟ـ اإلنسان بعد جهد عضلٍ َحس بالجوع ماذا تستخلص ؟
*الحظ الوثَقة  0ص 01ضع الكلمات التالَة ) ثانٍ األوكسجَن  ,أوردة  ,ضخ الدم ,
شراََن  ,المؽذَات
المحتوي المعرفٍَ -ستجَب الجسم للجهد العضلٍ برفع وتَرة النبض و التنفس  ,تساهم
الزَادة فٍ وتَرتٍ النبض أثناء الجهد العضلٍ فٍ زَادة حجم الدم الذٌ َصل إلً العضبلت
 ,إن ارتفاع وتَرتٍ التنفس أثناء الجهد العضلٍ َساهم فٍ تزوَد العضبلت بكمَة وافرة
من األوكسجَن علً مستوي العضبلت إن زَادة كمَة العناصر الؽذابَة وؼاز األوكسجَن
المنقولة بواسطة الدم تسمح بتلبَة حاجات العضبلت أثناء الجهد
استثمار المكتسباتَ :طالبهم بكتابة نص علمٍ حول -التنفس  ,التؽذَة  ,الدوران

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

االخبار عن حدث 5
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم ابتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

َتمكن
المتعلم من
انجاز
تطبَقات
حول األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة خطة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :حدث و ان مرض احد افراد
عابلتك و بعد عودته من من عند الطبَب اردت ان تذكره ببعض االرشادات التٍ َجب
ان َتبعها لَشفً بسرعة.
 اكتب فقرة ال تتجاوز  01أسطر تبَن له فَها ما َجب ان َتقَد به عند تناولالدواء وتبَن له منافع و اضرار الدواء موظفا اسما من االسماء الخمسة
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " االخبار عن حدث 0
"

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  08جانفٍ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

تصحَح التعبَر 00د

االخبار عن حدث
5

ن-إدماجَة +
إنجاز مشروع

انجـاز مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

رَاضَات 00د

اٌؾٍٖ١خ 3

معالجة لؽة
عربَة00
د

الحال
مفردة

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة
حول أَــام
وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان

َتمكن
المتعلم من
توظَؾ
مكتسباته و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
تعََن الحال
و استعمالها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*تفوَج المتعلمَن
* َختار كل فوج اسم له
* َختار كل فوج العَد الذٌ سَتكلم عنه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .
عرؾ العدد العشرٌ و أعط أمثلة .
وضعَة االنطبلق :ـ ّ
بناء التعلم * الحصَلة :3
َتدرج المعلم رفقة التبلمَذ فٍ انجاز التمارَن المتعلقة بمجموعة الدروس التٍ ت ّم تقدَمها
خبلل الفترة السابقة  ,و الخاصة بـ  :األعداد العشرَة ـ الكسور ـ الضرب ـ السعات ـ
المجسمات ـ قَاس األطوال ـ . ......
وذلك من الصفحتَن  . 82 , 81خبلل حصتَن مدة الحصة  45دقَقة .
استثمار المكتسباتَ * :شجع المعلم التبلمَذ علً صَاؼة مشكبلت و محولة حلها .
* تبادل المشكبلت و حلها

السبو
رة ,
األلوا
ح

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

المسلم ال َؽش ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝأٙواه
اٌغِ  ٚرؾٕجٗ
ف ٟوً ِظب٘و
اٌؾ١بح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ما هٍ أهم وسابل محاربة الؽش فٍ نظرك ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :ؼشنا  ,علً حدة
أطرح األسبلة التالَة ** ما جزاء الؽشاش عند هللا و عند الناس ؟
* حدد آثارا أخري للؽش أقرأ الجمل ص ( )37ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة من
صفات المسلم الصدق فٍ القول و الفعل  -المال وسَلة للمعَشة الطَبة و أداة لفعل
الخَر فبلبد من السعٍ إلً تحصَله بالطرق المشروعة
* للؽش مظاهر كثَرة كلها تإدٌ إلً فساد المجتمع وفقد الثقة بَن أفراده
التاجر الصادق الذٌ َؽش له مكانة عظَمة عند هللا قال رسول هللا صلً هللا علَه
وسلم  :التاجر الصدوق األمَن مع النبََن و الصدَقَن و الشهداء .
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :قال هللا تعالً َ :و َْل ٌ ِّل ْل ُم َط ِّففَِنَ ا َّلذَِنَ إِ َذا ا ْك َتالُو ْا
اس ََ ْس َت ْوفُونَ َوإِ َذا َكالُو ُه ْم أَو َّو َز ُنو ُه ْم َُ ْخسِ رُونَ أَ َال ََ ُظنُّ أُولَبِ َك أَ َّن ُهم َّم ْب ُعو ُثونَ
َعلًَ ال َّن ِ
ب ا ْل َعالَمَِنَ
اس ل َِر ِّ
َم ََ ْو َم ََقُو ُم ال َّن ُ
لِ ََ ْو ٍم َعظِ ٍ
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )37فٍ الكراسات
*اكتب قصة تسبب فَها الؽش فٍ إلحاق الضرر بك أو بؤحد أصدقابك * رتب كلمات كل
سطر وكون جملة تامة ال ـ فٍ ـ الناس ـ َثق ـ الؽشاش أمتٍ ـ من ـ فلَس ـ ؼش ـ
منٍ * أعطً تلمَذ اإلجابة الجاهزة لآلخرَن فٍ االمتحان هل َعتبر فعله ؼشا أم تعاونا
؟ و لماذا ؟زمبلء حَك بمناسبة عَد األضحً أو شهر رمضان .

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  31جانفً إلى  04فٌفري
2016
() 19
األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع التاسع عشر سنوٌا

َوم  :األحد  00جانفٍ  0100م الموافق لـــ  01 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

رامٍ بطل السباحة و الؽطس

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة خطة 0

رَاضَات 00د

اٌمَّخ ()1

تربَة إسبلمَة  00د

أتعاون مع ؼَرٌ ص (
) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌو٠بٙخ فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من كتابة عدد
علً شكل
جداء و حصر
حاصل القسمة
بَن مضاعفَن
متتالََن
للقاسم +
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ
اٌزؼبِ ْٚغ
اٌغ١و ِٓ ِٕطٍك
كػٛح اٌموآْ
اٌٗ١

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ مـــــــا هٍ الرَاضات التٍ تفضلها ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ أٌن جرت أحداثه ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ـ األلعاب
األولمبَة ـ القرَة األولمبَة ـ األكثر رشاقة ـ ثنً ظهره بمرونة ـ الرذاذ)  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ بم
َتدرب مع الدالفَن ؟ ـ ما هٍ العبارة التٍ تدل
أخبر رامٍ فٍ التلَفون ؟ ـ لماذا كان رامٍ ّ
صل علَها رامٍ فٍ
علً أن رامٍ سَكون بطبل ؟ـ كَؾ وصؾ الكاتب النتَجة التٍ تح ّ
التدرَب ؟ـ هل كانت مدّة السباق فٍ مسافة مابة متر طوَلة ؟ـ ما هٍ العبارات التٍ تدل
علً تح ّمس المتفرجَن ؟ـ ما الذٌ قام به رامٍ لتحقَق القفزة الثبلثَة الخلفَة ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ العبارات التٍ تدل علً تح ّمس المتفرجَن ؟
َتدرب رامٍ ؟ ـ هل كان ذلك َفَد رامٍ ؟
ـ مع من ّ
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ كَؾ كان إحساس رامٍ حَنما سمع بخبر مشاركته ؟
ـ كم كانت المدّ ة التٍ حققها فٍ التدرَب ؟ـ كَؾ ش ّبه الكاتب رامٍ و هو َسبح فٍ مسابقة
مابة متر ؟ ـ كَؾ كان رامٍ و هو َقفز القفزة الثبلثَة ؟
 ترَد أن تكون بطبل فٍ رَاضة من الرَاضات  ,و متفوقا فٍ دراستك  .كَؾ تنظم َومكحتً تحقق النجاح فٍ الرَاضة التٍ تح ّبها و فٍ الدّراسة ؟
 َعرض كل تلمَذ كَفَة تنظَمه للوقت حتً َوفق بَن االثنَن و َحقق النجاح فٍ كلَهما . اختارك زمبلإك لتكون مدربا لفرَقهم الذٌ َجرٌ مباراة مع فرَق القسم المجاور  .اذكربالترتَب :ـ الوسابل التٍ تحضرها للفرَق .ـ توزَع البلعبَن فٍ الملعب و تحدَد دور كل
العب .ـ اإلرشادات التٍ تعطَها لهم حتً َحققوا الفوز ....لخص النص الذٌ قراته و
اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ـ الضرب فٍ  00أو فٍ 1
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :أبحث و أكتشؾ :
أراد نجار تحضَر قطع من الخشب طول كل واحدة  cm01فؤحضر جذع شجرة طولهاcm10
 ما هو عدد القطع الذٌ سوؾ َتحصل علَه ؟ـ استعمل كل من وسَم و رانَا طرَقة خاصة  ,ناقشها .
طرَقة رانَا
طرَقة وسَم
) 01 × 0 ( 10 = 0 +
10 = 01 + 01 + 01 + 0
 ) 0ماذا استعملت رانَا ؟ اشرح طرَقتها  ) 0 .ما هٍ الطرَقة األسهل ؟
وضعَة التوظَؾ  :ـ جد عدد القطع الخشبَة إذا كان طول الجذع  . cm65ـ اشرح الطرَقة
تعرؾ علً عدد أرقام حاصل القسمة بحصر المقسوم بَن مضاعفَن
التٍ استعملتها ّ *.
للقاسم . 0 × 01 > 00 > 01 × 01 .
* أٌ أن الحاصل محصور بَن  0و  01فهو مكون من رقم واحد .
استثمار المكتسبات :انجز التمرَن  1ص  84اكمل ما َلٍ ................. :خبلل الحصة
الموالَة.ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق اذكر بعض أسالَب التعاون علً الخَر
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :اعتصموا  ,ألؾ بَن
قلوبكم  ,حبل هللا  ,شفا حفرة *أطرح األسبلة التالَة * بماذا أمرنا هللا ؟
* ما هٍ آثار الخبلؾ و الشقاق بَن المسلمَن ؟ َقرأ المعلم الجمل ص ( )39ثم َطالبهم
بالقراءات الفردَة *اإلنسان ال َعَش وحَدا بل مع إخوان له َتوجب علَه أن َمد إلَهم َد
المساعدة و المعونة * إذا تعاون الناس مع بعضهم البعض فإنهم َستطَعون أن َقوموا
بؤعمال ومشارَع كبري * التعاون َنشر المحبة و الثقة بَن الناس و َجعلهم فٍ طمؤنَنة و
سعادة .بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلصقال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  :المإمن
للمإمن كالبنَان َشد بعضه بعضا وشبك بَن أصابعه
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )39فٍ الكراسات
* اذكر كَؾ نظم اإلسبلم التعاون و شجع علَه * صل كل جملة بما َناسبها
تعاون الناس علً البر ـ َإدٌ إلً نجاحهم
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تعون الجَران مع بعضهم ـ من عوامل ازدهار المجتمع و تقدمه
تعاون التبلمَذ مع المعلم ـ َنشر المحبة بَنهم
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رَاضَات 00د

اٌمَّخ ()1

تربَة مدنَة 00د

المَزانَة العابلَة ص ( ) 01

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من كتابة عدد
علً شكل
جداء و حصر
حاصل القسمة
بَن مضاعفَن
متتالََن
للقاسم +
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
ِٖبكه
ِ١يأ١خ
اٌؼبئٍـخ ٚ
أّ٘١خ
اٌزقط ٜ١فٟ
اٍزؼّبٌٙب

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :ـ الضرب فٍ  00أو فٍ 1
بناء التعلم  :أطلب المعلم من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص  - ) 80أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ ,أ األعمال َ ,شجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
* تنجز التمارَن  5 ,4 , 2ص 84خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

وضعَة االنطبلق  -ما هو الحوار ؟ وما هٍ قواعده ؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 01وَدعوهم بعد شرح المطلوب * ما
سبب ارتفاع فاتورة استهبلك الماء ؟*كَؾ َتم التحكم فٍ فاتورة استهبلك الكهرباء ؟
* متً َكون المعلم مسإوال عن تصرفات التبلمَذ ؟* و متً َكون الوالدان مسإولَن عن
تصرفات األبناء؟* أكمل الحدَث الشرَؾ  :كلكم راع و....و اآلَة و ال تبذر تبذَرا ....و اآلَة
كلوا واشربوا  .........ـ ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 01؟
أسؤلهم :ـ ما هٍ كمَة الماء المستهلكة فٍ فترة واحدة من السنة المَبلدَة؟
ـ اكتب المبلػ المدفوع لمإسسة الجزابرَة للماء ـ إذا لم تتجاوز كمَة الماء  00م مكعب ما
ذا َحدث ؟ـ و إذا لم تتجاوز  00م مكعب ما ذا َحدث ؟ـ متً َرتفع ثمن المتر المكعب من
الماء ؟* َطالبهم بمبلحظة الجدول ص  00ثم أطالبهم بتصنَؾ األجهزة الكهرومنزلَة حسب
االستهبلك وترتَبها حسب ثمن االستهبلك و أهمَتها بالنسبة للعابلة
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
الدخل العابلٍ َؤتٍ من مصادر متنوعة منها األجرة الشهرَة و المنح العابلَة أو منح ذوٌ
الحقوق أو النشاطات التجارَة و الفبلحَة و الصناعَة و الحرفَة و الفكرَة  ,و للتحكم فٍ
صرؾ المَزانَة العابلَة َتم اللجوء إلً التخطَط فٍ استعمالها من خبلل ترشَد االستهبلك
الَومٍ للماء و الؽذاء و الكهرباء و الؽاز و الهاتؾ  *.بَن مصدر دخل أسرتك بوضع
العبلمة فٍ الخانة المناسبة *بَع منتوج نشاط حرفٍ َدوٌ ( ) ممارسة نشاط تجارٌ ( )
* بَع منتوج نشاط صناعٍ ( ) بَع منتوج نشاط فبلحٍ ( )
* أداء وظَفة فٍ مإسسة عامة أو خاصة ( ) مصدر آخر ؼَر الذٌ ذكر
استثمار المكتسباتَ * :طالبهم بمبلحظة مجموعة فواتَر الكهرباء و الهاتؾ لتسجَل أنواع
اإلتاوات التٍ تضاؾ إلً ثمن االستهبلك
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َوم  :االثنَن  10فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ 0000
الفترة الصباحَة من هـ هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

رامٍ بطل السباحة و الؽطس

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

اعراب الفعل المعتل فٍ
الماضٍ

رَاضَات 00د

اٌَّبؽبد  ٚاٌّؾٜ١
( ِمبهٔخ  ٚؽَبة )

تارَخ  00د
اٌضٛهح اٌزؾو٠و٠خ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌو٠بٙخ فٟ
ؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن
المتعلم من
التحكم فٍ
إعراب
الفعل المعتل
فٍ الماضٍ

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن
المتعلم من
تمََز بَن
المساحة و
المحَط و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ ح

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ مـــــــا هٍ الرَاضات التٍ تفضلها ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ أٌن جرت أحداثه ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ـ األلعاب
األولمبَة ـ القرَة األولمبَة ـ األكثر رشاقة ـ ثنً ظهره بمرونة ـ الرذاذ)  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ بم
َتدرب مع الدالفَن ؟ ـ ما هٍ العبارة التٍ تدل
أخبر رامٍ فٍ التلَفون ؟ ـ لماذا كان رامٍ ّ
صل علَها رامٍ فٍ
علً أن رامٍ سَكون بطبل ؟ـ كَؾ وصؾ الكاتب النتَجة التٍ تح ّ
التدرَب ؟ـ هل كانت مدّة السباق فٍ مسافة مابة متر طوَلة ؟ـ ما هٍ العبارات التٍ تدل
علً تح ّمس المتفرجَن ؟ـ ما الذٌ قام به رامٍ لتحقَق القفزة الثبلثَة الخلفَة ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ماذا أخبر رامٍ فٍ التلفون ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ كَؾ عبر رامٍ عن فرحه ؟ـ ما هو الهدؾ الذٌ
َرؼب رامٍ فٍ تحقَقه ؟َ -ستدرج المعلم المتعلمَن الستنباط الجمل التالَة من نص
القراءة  :رامٍ بطل السباحة و الؽطس َ -.قرأ المعلم األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة
ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها  -.ثنً رامٍ ظهره بمرونة فٍ الماء  -.انقضً األمر
خبلل عدة ثوان َ -طلب المعلم من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة .
ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الجمل الممَزة بؤلوان مختلفة.
القاعدة - :الفعل الماضٍ المعتل اآلخر باأللؾ أو األلؾ المقصورة َبنً علً:
الفتحة المقدرة علً األلؾ .
استثمار المكتسبات * :إنجاز التمارَن ( )1,2,3صفحة  56من كراس النشاطات اللؽوَة
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وضعَة االنطبلق :تصنَؾ أشكال و وصفها و تسمَة بعضها
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ :
أنقل األشكال التالَة من كتاب التلمَذ صفحة ( )85علً ورق شفاؾ ثم قم بترتَبها حسب
مساحتها من األصؽر إلً األكبر َ.مكنك قص األشكال ووضعها فوق بعضها لمقارنة
مساحتها  *.ثم رتبها حسب محَطها من األصؽر إلً األكبر .
* ناقش كَؾ تحصلت علً الترتَب المناسب  *.هل هو نفس الترتَب ؟.
وضعَة التوظَؾ  :ـ* انقل األشكال اآلتَة علً ورق الكراس ث ّم قم بترتَبها حسب محَطها
من األصؽر إلً األكبر  *.ناقش مع زمبلبك كَؾ توصلت إلً الترتَب المناسب .
استثمار المكتسبات :انجز التمرَن  1ص 86
وضعَــة االنطبلق  :ــ كَؾ قابلت فرنسا مظاهرات  8ماٌ  0100؟
ــ ماذا ادرك الجزابرَون علً إثر ذلك ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  :قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن
السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ هل استطاع النضال السَاسٍ ارجاع حقوق الجزابرََن ؟
ــ بماذا قام االستعمار الفرنسٍ اتجاه الشعب الجزابرٌ
ــ هل وافقت الحكومة الفرنسَة علً مطالب الجزابرََن ؟
ــ هل استطاع النضال السَاسٍ ارجاع حقوق الجزابرََن ؟
ــ بماذا تؤثر الجزابرَون للقَام بثورتهم ؟
ــ لماذا التؾ الشعب الجزابرٌ حول حزب " حركة انتصار الحرَات الدَمقراطَة "؟
ــ ماذا حدث للحزب سنة  0100و ما هٍ نتَجة هذه األزمة ؟
أستنتج :
ــ توجت المقاومة المسلحة والسَاسَة التٍ امتدت طوال القرن التاسع عشر والنصؾ األول
من القرن العشرَن بثورة نوفمبر . 0100تمثلت أسبابها فٍ معاناة الجزابرََن من :
ــ حالةا لبإس والحرمان .ــ االضطهاد الفرنسٍ المتواصل .ــ عدم االستجابة لمطالبتهم
سَاسَة  .إالّ أنّ الدافع الحقَقٍ هو رؼبة الجزابرََن فٍ اعادة بعث الدولة الجزابرَة التٍ
ال ّ
سقطت َوم  10جوَلَة . 0801
استثمار المكتسبات :ــ هل استطاع النضال السَاسٍ ارجاع حقوق الجزابرََن ؟
ــ بماذا تؤثر الجزابرَون للقَام بثورتهم ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

استجابة الجسم للجهد العضلٍ
( نشاط إدماج )

تربَة فنَة
 00د

اإلنجاز تصمَم منتوج زخرفٍ

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من ان
َحدد
العبلقة
القابمة
بَن
العضبلت
و العظام
اثناء
القَام
بحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعبَر
تشكَلَا
بالدرجات
اللونَة
المنسجمة

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات :معروؾ أن اإلنسان َحصل فٍ ؼذابه علً السكرَات  ,الدسم  ,البروتَنات ,
الماء  ,األمبلح المعدنَة  0ـ كَؾ تستطَع أن تثبت بؤن كل هذه العناصر ضرورَة ؟
 0ـ إلَك الجدول اآلتٍ الذٌ َستعرض التركَب الكَمَابٍ لحلَب البقرة و الخبز ص 81
* ما هٍ الخصابص المشتركة لكبل الؽذابَن ؟*ما هو الؽذاء الذٌ َمكن اعتباره كامبل ؟
* علل إجابتك بحقابق من الواقع * هل َبقً هذا الؽذاء َشكل وجبة ؼذابَة كاملة علً
اختبلؾ أطوار حَاة الفرد ؟* علل إجابتك بؤمثلة من الواقع
* ما هو إذن االحتَاط الواجب اتخاذه ؟
استثمار المكتسبات - :أربط األرقام بَن كل عبارة و أخري مناسبة لها
 0ـ تبلػ كمَة الدم التٍ َضخها القلب فٍ حالة الراحة  0 ..............:ل  /د
 0ـ تصل كمَة الدم التٍ َضخها القلب عند القَام بمجهود عضلٍ كبَر نسبَا إلً 0 ..ل  /د
 0ـ تزَد كمَة الدم التٍ َضخها القلب عند الجلوس أو الوقوؾ فتصبح  01 :ل  /د

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ

أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  10فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

رامٍ بطل السباحة و الؽطس

صرؾ أو إمبلء

االلؾ اللَنة فٍ االسماء

رَاضَات 00د

اٌَّبؽبد  ٚاٌّؾٜ١
( ِمبهٔخ  ٚؽَبة )

جؽرافَا

العوامل المتحكمة فٍ توزَع السكان ( طبَعَة – مناخَة – اقتصادَة )
.

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌو٠بٙخ فٟ
ؽ١بح
االَٔبْ

َتمكن
المتعلم من
كتابة االلؾ
اللَنة فٍ
االسماء
كتابة جَدة
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

َتمكن
المتعلم من
تمََز بَن
المساحة و
المحَط و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
الظاهرة
الدَموؼراف
َة ونشاط
السكان فٍ
الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ مـــــــا هٍ الرَاضات التٍ تفضلها ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ أٌن جرت أحداثه ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ـ األلعاب األولمبَة ـ
القرَة األولمبَة ـ األكثر رشاقة ـ ثنً ظهره بمرونة ـ الرذاذ)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ بم أخبر رامٍ
َتدرب مع الدالفَن ؟ ـ ما هٍ العبارة التٍ تدل علً أن رامٍ
فٍ التلَفون ؟ ـ لماذا كان رامٍ ّ
تحصل علَها رامٍ فٍ التدرَب ؟ـ هل كانت
سَكون بطبل ؟ـ كَؾ وصؾ الكاتب النتَجة التٍ
ّ
مدّ ة السباق فٍ مسافة مابة متر طوَلة ؟ـ ما هٍ العبارات التٍ تدل علً تح ّمس المتفرجَن ؟ـ
ما الذٌ قام به رامٍ لتحقَق القفزة الثبلثَة الخلفَة ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ هل تكفٍ االعشاب و حدها للعبلج ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
ـ هل شفٍ االمَر من مرضه ؟َ -ستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة
التالَة من نص القراءة :رامٍ بطل السباحة و الؽطس .
قفز رامٍ من لوحة الؽطس العلَا كالسهم المنطلق  ,والقدمان ملتصقتان,
والرأس بَن الذراعَن الممتدتَن إلً أقصً حد دون أن َثَر الماء حوله َ -طلب المعلم من
المتعلمَن استخراج االسماء التٍ انتهت بالؾ ؟وإلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
تكتب األلؾ اللَنة فٍ االسم الثبلثٍ ممدودة إذا انقلبت فٍ المثنً واوا
( عصا ) .أتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  - :وتكتب مقصورة إذا انقلبت فٍ المثنً َاء ( فتً ) .
 وتكتب فٍ االسم ؼَر الثبلثٍ ممدودة إذا جاءت قبلها َاء (علَا ) ,وتكتب مقصورة إذا جاءقبلها حرؾ ؼَر الَاء ( مصطفً ) .
.استثمار المكتسبات  -0إنجاز التمارَن  0و  0و  0صفحة  00من كراس النشاطات اللؽوَة .
وضعَة االنطبلق :ـ تصنَؾ أشكال و وصفها و تسمَة بعضها.
بناء التعلم  :أطلب المعلم من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص  - ) 80أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ ,أ األعمال َ ,شجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
* تنجز التمرَن ص 87خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـة ــ ــ ماهٍ العوامل التٍ تسبب هذا االختبلؾ ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛاألٚي :
 :الؽع اٌقو٠طخ ّىً86ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌّْبٌ ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله ٘نٖ اٌىضبفخ ؟
الؽع اٌْىً 86ٓ2
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜ؟
ــ ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ ِورفؼخ أَ ِٕقفٚخ ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِ ُ١ورفؼخ ؟
ــ و١ف ٘ ٟامْ ؟
وض١و اٌَىبْ
*امْ اإللٍ ُ١اٌّْبٌ ٟغي٠و األِطبه ِؼزلي اٌؾواهح
الؽع اٌقو٠طخ ّىً 87ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
الؽع اٌْىً 87ٓ4
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜف ٟاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ٟ؟ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ وج١وح ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِٕ ُ١بٍجخ ؟ و١ف ٘ ٟامْ؟
إٌْب ٛاٌضبٔ : ٟرؤًِ اٌٖٛهح اٌْىً (1أ,ة,ط)ٓ88
ــ ِبما رّضً وً ٕٛهح ِٕٙب ؟
ــ ػوف اٌَ , ًٙاٌٚٙجخ  ,اٌغجً
ــ هرت ٘نٖ اٌزٚبه ِٓ ٌ٠ؽ١ش األّ٘١خ ثبٌَٕجخ ٌالٍزمواه اٌَىبٌّٔ. ٟبما ؟
رؼل ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ ػىٌ اٌّورفؼبد .
*امْ اٌزٚبه ٌ٠اٌَ١ٍٙخ
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تربَة بدنَة 00د

رمجً اٌّٛاعٙخ اٌفوك٠خ  ٚاٌغّبػ١خ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْ.

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

 2ـ الؽع فو٠طخ اٌّلْ ّىً : 88ٓ2رغل أْ أُ٘ اٌّلْ رزووي ف ٟاٌَٛٙي اٌَبؽٍ١خ ِضً :
ٍ٘ٚ ًٙواْ ِ ,ز١غخ ,ػٕبثخ
ٚثؼ٘ اٌَٛٙي اٌلافٍ١خ ِضً  ًٍٙ :لَٕطٕ١خ ٍ ,ط١ف
أِب اٌّلْ اٌٖؾوا٠ٚخ  ,فززووي ف ٟاٌٛاؽبد ِضً  :ثَىوح  ,األغٛاٛ
ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ
*امْ اٌَٛٙي اٌيهاػ١خ رغٍت اٌٙ١ب أػلاك وج١وح ِٓ اٌَىبْ فٟٙ
الؽع اٌج١بٔبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغلٚي ّىً 88ٓ 3
ٔغل أْ ثؼ٘ اٌّلْ ِضً (أهى , ٛ٠ػٕبثخ ٍ ,ى١ىلح  ,ؽبٍَِ ٟؼٛك ) لل رٚبػف ػلك ٍىبٔٙب
وض١وا
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌوٍّ ٟثٙنٖ اٌّلْ ؟
ــ ً٘ ٍبُ٘ ٘نا إٌْب ٛف ّٛٔ ٟاٌَىبْ ؟ و١ف ؟
أٍزٕزظ ٌٍ :زَبلٚ ٜاٌؾواهح كٚه وج١و ف ٟرٛى٠غ اٌَىبْ
ــ إٌّبٛك اٌغي٠وح األِطبه اٌّؼزلٌخ إٌّبؿ رورفغ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
ــ إٌّبٛك اٌمٍٍ١خ األِطبه اٌْل٠لح اٌؾواهح رٕقف٘ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
إٌْب ٛاٌٖٕبػ ِٓ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟرغٍت اٌَىبْ ألٔٗ ٛ٠فو ٌ ُٙاٌْغً
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :الكرة المَقاتَة) سَر اللعبة :
ـ شوطان ,تؽَر األدوار بعد الشوط األول.
ـ الفرَق األول علً شكل قاطرة َ ,واجهه قمع علً بعد 01م
ـ الفرَق الثانٍ علً شكل موجة َبعد الواحد منه عن اآلخر 0م.
ـ تسلم كرة لؤلول من كل فرَق.
ـ عند اإلشارة َنطلق األول من الفرَق األول منططا للكرة لَدور
حول القمع وَعود لَسلم الكرة للثانٍ ,وهكذا.
ـ بَنما عند نفس اإلشارة َقوم الفرَق الثانٍ بالتمرَر بَن عناصره
ـ تحتسب نقطة كلما عادت الكرة للتلمَذ األول الذٌ قام بالتمرَر.
ـ عندما َنتهٍ التلمَذ األخَر من الدوران حول القمع َنتهٍ
الشوط.
ـ َتم تبادل األدوار للقَام بالشوط الثانٍ.
ـ الفرَق الفابز الذٌ قام بؤكبر عدد من التمرَرات.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  10فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

مطالعة موجهة
 00د

ألعاب القوي فٍ
التارَخ اإلسبلمٍ

محفوظات

نشَد االلعاب الرَاضَة

رَاضَات 00د

ٌمَّخ 02

ت.ع.
و تكنولوجَة

استجابة الجسم للجهد العضلٍ
( نشاط إدماج )

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌّزؼٍُ لبكها
ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖ, ٓٛ
 ٚرؾٍٍٗ١
ٚاثلاء آهاء
ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف
َتمكن
المتعلم من
فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن
المتعلم من
حساب
حاصل و
باقٍ القسمة
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم
من ان
َحدد
العبلقة
القابمة
بَن
العضبلت
و العظام
اثناء
القَام
بحركة

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر مختلؾ رَاضات ألعاب القوي .ـ اٌ هذه الرَاضات تفضل ؟
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارةاالسبلة و منها  -:من ابتكر ألعاب القوي ؟  -لماذا سمَت المهرجانات التٍ تقام لهذه األلعاب
باأللعاب األولمبَة ؟ -ماذا كان َفضل العرب ؟ -و فَما برعوا ؟
 لماذا أحب العرب ألعاب القوي ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ أذكر بعض األناشَد التٍ تحفظها ـ بم تشعر و أنت تإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( األلعاب الرَاضَة ) قراءة النص من
طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات؟ـ اذكر األشَاء التٍ
أحبها الشاعر ـ كَؾ َري الشاعر خدمة البدن ؟
* حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
وضعَة االنطبلق :ـ ما هو العدد الذٌ أضربه فٍ  1ألحصل علً  00؟
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ :
صنعت األم بمناسبة عَد مَبلد ابنتها سماح  185قطعة حلوي لذَذة .
إذا علمت أن عدد المدعوَن إلً الحفلة  15و وزعت علَهم الحلوي بالتساوٌ .
* ما هو نصَب كل مدعو ؟* َمكنك استعمال مباشرة وضعَة القسمة كما هو موضح فٍ
العملَة اآلتَة  *:اتبع الخطوات التالَة  0 :ـ نبدأ بقسمة العشرات أوال َمكننا إعطاء عشرة
واحدة لكل مدعو  0.ـ بهذا نكون قد وزعنا  081قطة حلوي  ,و تبقً لنا  0عشرات
لتوزَعها  0.ـ نقوم بتوزَع رقم اآلحاد زو قبل ذلك نضَفه إلً رقم العشرات الباقٍ فَصبح
العدد  0. 00ـ اآلن نقوم بقسمة الوحدات علً  00فَمكننا إعطاء  0لكل واحد  .و بهذا نكون
قد وزعنا  01و َبقً لدَنا  0قطع حلوي
وضعَة التوظَؾ  :ـ انجز التمرَن  1ص 89
استثمار المكتسبات :انجز التمرَن  2ص 89
وضعَـــــة االنطبلق * هل َحتاج اإلنسان إلً كافة عضبلته ؟* ماهٍ العضبلت التٍ تشؽلها
أثناء المشٍ ؟
بناء التعلمات - :أمؤل الفراؼات بما َناسب :
 0ـ َتحقق الدوران بفضل  ......من طرؾ القلب و الؽرض منه هو تزوَد العضبلت و باقٍ
األنسجة ..............
 0ـ أثناء الجهد العضلٍ  ..وتَرة التنفس وهذا ما َسمح بتزوَد العضبلت بكمَة  ...من ...
 0ـ من جملة التؽَرات الحاصلة علً مستوي الوظابؾ أثناء الجهد العضلٍ هٍ :
......................... ........................ .........................
استثمار المكتسباتَ :طالبهم بكتابة نص علمٍ حول -التنفس  ,التؽذَة  ,الدوران

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت
.......
الخ
كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

كتابة خطة 3
األػلاك اٌؼْو٠خ

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم ابتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

َتمكن
المتعلم من
انجاز
تطبَقات
حول األعداد
العشرَة و
استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري .

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ماهٍ العوامل واألسباب التٍ جعلت رامٍ َحقق النجاح وَصبح
بطبل اولمبَا؟ترَد ان تكون بطبل مثله فٍ رَاضة من الرَاضات او متفوقا فٍ
دراستك ماذا َجب ان تفعل حتً تحقق ذلك ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :اختارك زمبلإك لتكون
مدربا لفرَقهم الذٌ َجرٌ مباراة مع فرَق السنة الرابعة.
اكتب خطة عمل لتقود فرَقك الً بر النجاح
بماذا تبدأ خطتك فٍ العمل وما هو الهدؾ المرجو؟
كَؾ ستحقق مع اعضاء الفرَق هذا النجاح؟ماهٍ الوسابل التٍ َجب ان توفر للتدرَبات الناجحة؟كَؾ توزع البلعبَن فٍ الملعب؟ماهٍ االرشادات التٍ تقدمها لهم وال تنسً الدعم النفسٍ؟
فٍ االخَر ماذا تتمنً لهم؟
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " االخبار عن حدث "0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  10فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة خطة 3
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

ٌمَّخ 02

معالجة لؽة
عربَة00
د

الحال
مفردة

َتمكن
المتعلم من
أن َصحح
اخطابه
وَصنفها
فٍ جدول
امام الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة
حول أَــام
وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن
المتعلم من
حساب
حاصل و
باقٍ القسمة
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن
المتعلم من
تعََن الحال
و استعمالها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق :ـ ما هو العدد الذٌ أضربه فٍ  1ألحصل علً  00؟
بناء التعلم  :أطلب المعلم من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص  - ) 81أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ ,أ األعمال َ ,شجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
* تنجز التمرَن ص 89خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
استثمار المكتسبات :انجز التمرَن  6ص 89
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

أتعاون مع ؼَرٌ ص ( ) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝاٌزؼبْٚ
ِغ اٌغ١و ِٓ
ِٕطٍك كػٛح
اٌموآْ اٌٗ١

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر بعض أسالَب التعاون علً الخَر
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :اعتصموا  ,ألؾ
بَن قلوبكم  ,حبل هللا  ,شفا حفرة *أطرح األسبلة التالَة * بماذا أمرنا هللا ؟
* ما هٍ آثار الخبلؾ و الشقاق بَن المسلمَن ؟ َقرأ المعلم الجمل ص ( )39ثم
َطالبهم بالقراءات الفردَة *اإلنسان ال َعَش وحَدا بل مع إخوان له َتوجب علَه أن
َمد إلَهم َد المساعدة و المعونة * إذا تعاون الناس مع بعضهم البعض فإنهم
َستطَعون أن َقوموا بؤعمال ومشارَع كبري * التعاون َنشر المحبة و الثقة بَن
الناس و َجعلهم فٍ طمؤنَنة و سعادة .بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  :المإمن للمإمن كالبنَان َشد بعضه بعضا وشبك
بَن أصابعه
استثمار المكتسبات :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )39فٍ الكراسات
* اذكر كَؾ نظم اإلسبلم التعاون و شجع علَه * صل كل جملة بما َناسبها
تعاون الناس علً البر ـ َإدٌ إلً نجاحهم
تعون الجَران مع بعضهم ـ من عوامل ازدهار المجتمع و تقدمه
تعاون التبلمَذ مع المعلم ـ َنشر المحبة بَنهم

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  07فٌفري إلى  11فٌفري
2016
() 20
األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع العشرون سنوٌا

َوم  :األحد  10فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

كوكب األرض

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة َومَات 0

رَاضَات 00د

ؽَبة ِلك ()1

تربَة إسبلمَة  00د

سورة الؽاشَة ص ()01

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌّؾبفظخ ػٍٝ
االهٗ ؽفبظب
ػٍ ٝؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من معرفة
وحدات قَاس
المدد و
استعمالها +
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ
اٌزؼبِ ْٚغ
اٌغ١و ِٓ ِٕطٍك
كػٛح اٌموآْ
اٌٗ١
اٌؾفع ٚاألكاء
اٌغ١ل ٌَٛهح
اٌغبّ١خ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ ــ أَن َعَش اإلنسان؟ ــ أذكر كواكب أخري تعرفها
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ ما هو شكل األرض التً نعٌش علٌها ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ثابتة الحجم ـ
َستدَر ـ كوكبنا ممَزا ـ الواقٍ ـ أصابه خلل ــ المؽناطَس)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ تري
األرض الشمس ؟ ـ ماذا َحصل حَن تدور األرض حول الشمس ؟ ـ مالذٌ َجعل كوكب
األرض ممَزا ؟ ـ لماذا تسقط األشَاء فوق سطح األرض ؟ـ من َتحدث فٍ النص ؟ كَؾ
عرفت ذلك ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ماذا تعرؾ عن كوكب األرض ؟ـ س ّم بعض الكواكب المذكورة فٍ النص .
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ كَؾ كان إحساس رامٍ حَنما سمع بخبر مشاركته ؟
ـ أَن تسبح األرض ؟ـ هل َبقً القمر ثابت الحجم مثل الشمس ؟ـ كَؾ تظهر الكواكب أمام
األرض ؟ـ أَن تعَش الطَور و الحَوانات و الناس ؟ -تصور أنك فٍ سفَنة فضابَة وقد
شاهدت كوكب األرض من أعلً صؾ مظهرها  .ـ فكَؾ َكون شعورك ؟ ـ إذن ما رأَك فٍ
وصؾ األرض لنفسها ؟ـ ماذا عرفت من خبلل هذا النص ؟ـ اِعط عنوانا آخــــــــــــــــر
وبــــــــرر ذلك  -.فٍ النص الذٌ قرأته قدمت األرض نفسها  ,قدّم بدورك نفسك و
للنص
ّ
خاصة
ب َّن ما تتم َّز به عن ؼَرك  - .تشكل مجموعات داخل القسم  ,منها مجموعة
ّ
بالتحكَم  .تحاول كل مجموعة أن تقدم األمثلة علً ما َسببه اإلنسان من ضرر لكوكب
األرض  .تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض و تختار أحسنها .لخص النص الذٌ قراته
و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ـ المرحلة التحضَرَة :العد 01 01 ,
بناء التعلم  :وضعَة المشكلة  :أبحث و أكتشؾ :
* بتمرن ربَع فٍ قاعة لرَاضة الجمباز َومَا لمدة ساعة َ .بدأ علً الساعة h 15 min 0
ـ متً َنهٍ تمرَنه ؟
* بعدما عرفت الوقت الذٌ َكمل فَه الحصة الَومَة ,
 جد فٍ أٌ ساعة َصل إلً البَت إذا علمت أنه َستؽرق حوالٍ  min 01للوصول ؟* َتمرن ربَع مع صدَقه وسَم الذٌ َبذأ متؤخرا بـ . min 01
 جد الوقت الذٌ َكمل فَه وسَم الحصة ؟* الؽرَب فٍ األمر أنه َصل قبل ربَع إلً البَت  .كَؾ تفسر ذلك ؟
* ناقش مع زمبلبك .
وضعَة التوظَؾ  :ـ أنجز العملَات التالَة
…………… = h 45 min + 1h 36 min0
..……… = h 47 min + 1 h 53 min 0
ـ شرح التحوَل فٍ المدد
استثمار المكتسبات :انجز التمرَن  1ص .91ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ
َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ
وضعَـــــة االنطبلق اذكر بعض أسالَب التعاون علً الخَر
َقوم المعلم بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة سورة الؽاشَة
بناء التعلم َ- :كتب المعلم السورة علً السبورة بخط واضحَ -قرأ المعلم السورة جَدا
 َدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكَقول المعلم -سورة الؽاشَة مكَة وتناولت موضوعَن :
* القَامة و أحوالها و أهوالها و ما َلقاه الكافر فَها من عناء و الببلء و ماَلقاه المإمن
من السعادة والهناء* األدلة و البراهَن علً وحدانَة هللا وقدرته الباهرة فٍ خلق اإلبل
العجَبة و السماء البدَعة و الجبال المرتفعة و األرض الممتدة الواسعة وكلها شواهد علً
وحدانَة هللا وجبلل سلطانه وختمت السورة الكرَمة بالتذكَر برجوع الناس جمَعا إلً هللا
سبحانه للحساب و الجزاء
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَة متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات )
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ؽَبة ِلك ()1

تربَة مدنَة 00د

التبذَر و االقتصاد ص ( ) 00

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من معرفة
وحدات قَاس
المدد و
استعمالها +
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌْؼٛه
ثبٌَّئ١ٌٚخ
ػٕل االٍزٙالن
 ٚ ,مٌه
ثزغٕت اٌزجن٠و
 ٚااللزٖبك فٟ
إٌفمخ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :المرحلة التحضَرَة :العد 01 01 ,
بناء التعلم  :أطلب المعلم من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص  - ) 10أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول بَن الصفوؾ ,أ األعمال َ ,شجع وأحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
* تنجز التمرَن  5,4ص  91خبلل الحصة الموالَة.
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ

وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب ما
هٍ التدابَر البلزمة لتجنب تبذَر الماء عند تنظَؾ الفم بمعجون األسنان و االستحمام و
تركَب شبكة المَاه ؟
ما هٍ التدابَر البلزمة للمحافظة علً الكهرباء ؟
*حدد االختَار المناسب مماَلٍ  :التدفبة بالؽاز  /التدفبة بالكهرباء  /استعمال مصابَح اإلنارة
العمومَة  /استعمال مصابَح النَون
ما هٍ فوابد إطفاء المصباح أثناء النوم ؟
ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
أسؤلهم :ـ امؤل الفراغ الذٌ َحارب ظاهرة التبذَر
فٍ الحاالت التالَة
( عند استعمال الثبلجة  ,عند استعمال جهاز التكََؾ  ,عند استعمال مصابَح اإلضاءة  ,فترة
استراحة بعض األجهزة  ,عند استعمال الحنفَات ,عند االستحمام )
* َطالبهم بمبلحظة الجدول ص  08ثم أطالبهم بعد الشرح بالحل الفردٌ علً الكراسات
* قال هللا تعالً (  ...وكلوا و اشربوا وال تسرفوا إنه ال َحب المسرفَن)
أكتب مثالَن عن مضار اإلسراؾ
وقال هللا تعالً  .... (:وال تبذر تبذَرا إن المبذرَن كانوا إخوان الشَاطَن )
اذكر أمثلة عن التبذَر فٍ التؽذَة  ,استهبلك الطاقة  ,فٍ أدوات التعلَم
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
عندما أستهلك الماء و الكهرباء و الؽاز و الؽذاء أتجنب مظاهر التبذَر و اإلسراؾ بالتقَد
بقواعد االقتصاد  ,للمحافظة علً الطاقة و الؽذاء
ألن التبذَر و اإلسراؾ َلحق الضرر بالنفس و باآلخرَن
استثمار المكتسباتَ * :طالبهم بالقَام بالتجربة ثم تدوَن النتابج :
فتح مرش لمدة دقَقة لملء إناء و حساب كمَة الماء المتجمعة باللتر
ـ أثناء االستحمام استعمل الصابون  0د إذا أبقَت المرش مفتوحا أكون قد بذرت ما َقارب
...........ل
ـ أفتح الحنفَة مدة نصؾ دقَقة ألمؤل إناء و احسب كمَة الماء باللتر ...
ـ إذا أبقَت الحنفَة مفتوحة أثناء استعمال الفرشاة و معجون األسنان أثناء تنظَؾ فمٍ و
أسنانٍ مدة دقَقة أكون قد بذرت ما َقارب .......ل
أبحث عن مكان َقطر منه الماء و أضع تحته إناء مدة ساعة ثم احسب
كمَة الماء التٍ تبذر فٍ َوم واحد إذا لم َتم إصبلح العطب ........ل

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  18فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  08 :ربَع الثانٍ 0000
الفترة الصباحَة من هـ هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

كوكب األرض

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

أسماء االشارة

رَاضَات 00د

اٌَّبؽبد ()2

تارَخ  00د
اٌضٛهح اٌزؾو٠و٠خ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌّؾبفظخ ػٍٝ
االهٗ ؽفبظب
ػٍٝ
ؽ١بحاالَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
من تعََن
أسماء اإلشارة
و توظَفها فٍ
كل الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من قَاس
مساحة
بواسطة وحدة
اصطبلحَة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى اٌّآصو
 ٚاٌجطٛالد
اٌْؼج١خ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ ــ أَن َعَش اإلنسان؟ ــ أذكر كواكب أخري تعرفها
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة
) من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ ما هو شكل األرض التً نعٌش علٌها ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ثابتة الحجم ـ
َستدَر ـ كوكبنا ممَزا ـ الواقٍ ـ أصابه خلل ــ المؽناطَس)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ تري
األرض الشمس ؟ ـ ماذا َحصل حَن تدور األرض حول الشمس ؟ ـ مالذٌ َجعل كوكب
األرض ممَزا ؟ ـ لماذا تسقط األشَاء فوق سطح األرض ؟ـ من َتحدث فٍ النص ؟ كَؾ
عرفت ذلك ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ مـــــــــــا نــــــــــــــوع النص ( كوكب األرض ) ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ مـا الذٌ َم َّز كوكب األرض عن بقَة الكواكب ؟ـ
س ّم بعض الكواكب التٍ ذكرت أسماإها فٍ النص َ -.ستدرج المعلم المتعلمَن الستنباط
الجمل التالَة من نص القراءةَ -.قرأ المعلم األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب
من بعض المتعلمَن قراءتها و قد أحاطنٍ هللا بطبقة من الهواء  .و من دون هذه الطبقة
ضارة
تصبح الحَاة مستحَلة علً سطحٍ  .و قد حمانٍ هللا بهذا الحزام من أشعة الشمس ال ّ
 .و جعلنٍ كالمؽناطَس أجذب األشَاء و هذا الجذب هو الذٌ َساعد السكان علً االلتصاق
بٍ حَثما كانوا َ -.طلب المعلم من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة .
ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الجمل الممَزة بؤلوان مختلفة.
القاعدة :ـ اسم اإلشارة كلمة تشَر إلً شخص معَن أو حَوان معَن أو شٍء معَن مثل :
 هذا اإلنسان صدَق األرض * هذا الطابر َحتاج إلً حماَة  *.و قد حمانٍ هللا بهذا الحزامـ َنقسم اسم اإلشارة إلً  * :مفرد  :هذا  ,هذه  /ذلك  ,تلك .
* مثنً  :هذان  ,هاتان  /هذَن  ,هاتَن  * .جمـع  :هإالء  /أولبك .
استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن ( )1,2,3صفحة  32من كراس النشاطات اللؽوَة
وضعَة االنطبلق * :مراجعة جدولٍ الضرب فٍ  0و فٍ .0
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ :استعمل الوحدة التالَة  Uلقَاس مساحات األشكال
اآلتَة  ( :صفحة  92من كتاب التلمَذ )  *.مساحة الشكل ...... A = U
* مساحة الشكل  * ...... B = Uمساحة الشكل ...... C = U
* رتب األشكال حسب المساحة من األصؽر مساحة األكبر مساحة إذا علمت أن طول ضلع
المربع  Uهو  cm 1مساحته هٍ cm × 1 cm = 1 cm2 1 :
ـ أحسب مساحة الشكل  Cماذا َسمً هذا المضلع ؟ ـ احسب مساحة الشكل . B
* فٍ الحقَقة الشكل َمثل قطعة أرض مستطَلة الشكل  ,طولها  m 300و عرضها 200
 - mجد مساحتها .هناك مساحة خاصة بقَاس مساحات األراضٍ الفبلحَة
و تسمً  :اآلر  aو الهكتار  - . haأكتب النتَجة فٍ جدول المساحات
وضعَة التوظَؾ  :ـ* تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 ,0 , 0ص 10خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَــة االنطبلق  :ــ أذكر أهم اسباب قَام ثورة التحرَر الجزابرَة ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  :مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  00و 00
 0ــ بم تمَزت المرحلة األولً من حرب التحرَر ( 0100ــ  ) 0100؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ اقرأ المقطع المقابل من بَان أول نوفمبر  ,ماذا فهمت ؟
ــ أذكر أسماء أعضاء المجموعة التٍ قامت بتفجَر الثورة التحرَرَة ؟
ــ ما الؽرض من نشر بَان أول نوفمبر ؟
ــ تعرؾ علً أهم العملَات التٍ قام بها جَش التحرَر لَلة أول نوفمبر . 00
ــ ما هٍ أسباب قَام مجموعة من المجاهدَن بهجوم  01أوت  0100؟
ــ ماذا فعلت الجزار قصد تدوَل القضَة الجزابرَة ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
تابع السلم الزمنٍ و تعرؾ علً التسلسل التارَخٍ لؤلحداث .
أستنتج :
ثورة نوفمبر  0100ــ المشاركة فٍ مإتمر باندونػ باندونَسَا بَن  08الً  00أفرَا 0100
ــ تسجَل القضَة ــ هجومات  01أوت  0100بالشمال القسنطَنٍ ــ  0100تسجَل القضَة
الجزابرَة فٍ األمم المتحدة .
استثمار المكتسبات :ــ أذكر أسماء أعضاء المجموعة التٍ قامت بتفجَر الثورة التحرَرَة ؟
ــ ما الؽرض من نشر بَان أول نوفمبر ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من ان
َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض
حول
الشمس

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ تتساقط األمطار و الثلوج فٍ الشتاءـ تسقط أوراق األشجار فٍ
الخرَفـ تتفتح األزهار فٍ الربَع ـ َقوم الفبلح بعملَة الحصاد
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط األولَ -قرأ المعلم الفقرة بوضوح ص 80من أَن تشرق الشمس ؟ ومن أَن تؽرب؟
متً تكون مدة النهار مساوَة لمدة اللَل ؟َطالبهم المعلم بتؤمل الشكل ص 80
ثم :ـ إجراء مقارنة بَن المسارات التٍ تتبعها الشمس خبلل الفصول وتحدَد األطول
ـ من خبلل مبلحظاتك للمسارات هل تعتقد أن مدة إضاءتها لنا متساوَة خبلل جمَع الفصول
( َمكن االستعانة برزنامة علَها مواقَت الؽروب )ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه
وعند منتصؾ النهار بالتوقَت الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل
نحن؟ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت الشمسٍ فٍ
أقرب موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟بعد التعبَر عن الوثَقة ص 80
لماذا تحس بالحرارة فٍ الصَؾ أكثر من الشتاء ؟
المحتوي المعرفٍ -تتسبب حركة األرض حول الشمس فٍ حدوث الفصول
تختلؾ مدة اللَل و النهار حسب الفصول ـ مدة النهار تكون أطول فٍ الصَؾ من الشتاء )
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه وعند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل نحن؟
ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت الشمسٍ فٍ أقرب
موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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َوم :الثبلثاء  11فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  01 :ربَع الثانٍ  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

كوكب األرض

صرؾ أو إمبلء

جمع التكسَر

رَاضَات 00د

اٌَّبؽبد ()2

جؽرافَا

العوامل المتحكمة فٍ توزَع السكان ( طبَعَة – مناخَة –
اقتصادَة ) .

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌّؾبفظخ
ػٍ ٝاالهٗ
ؽفبظب ػٍٝ
ؽ١بح
االَٔبْ
َتمكن
المتعلم من
تحوَل
الكلمة إلً
جمع
التكسَر
بحذؾ او
زَادة
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة
َتمكن
المتعلم من
قَاس
مساحة
بواسطة
وحدة
اصطبلحَة
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً
الظاهرة
الدَموؼراف
َة ونشاط
السكان فٍ
الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ ــ أَن َعَش اإلنسان؟ ــ أذكر كواكب أخري تعرفها
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة ( الكتب مؽلقة )
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وضعَـــــة االنطبلق ـ ما الذٌ َعطٍ اللون األزرق للسماء ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
ـ هل َوجد مثل هذه المم َّزات فٍ الكواكب األخري ؟ـ ح ّدثنا عن مَزات أخري لؤلرض -.
َستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة  :أالحظ اآلتٍ:
* ظهر لٍ كواكب فٍ حجم أزهار .
* ظهر لٍ كوكب فٍ حجم زهرة .
* تلمع النجوم فٍ السماء .
* َلمع النجم فٍ السماء .
* َحَا البَض و السود و الصفر
* َحَا األبَض و األسود و األصفر
ـ الحظ الكلمات المم َّزة فٍ المجموعة األولً من األمثلة .
ـ الحظ الكلمات المم َّزة فٍ المجموعة الثانَة من األمثلة .
حولها إلً الجمع .أتدرج مع
ـ ما الذٌ تؽ َّر فٍ األسماء ؟ـ هات أسماء فٍ المفرد و ّ
المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
القاعدة  :جمع التكسَر هو جمع َتم بتؽََر صورة المفرد :
* بزَادة حرؾ أو أكثر  :كوكب كواكب  *.بحذؾ أحــــد األحرؾ  :أســود ســــود ..
.استثمار المكتسبات  -إنجاز التمارَن  0و  0و  0و  0صفحتٍ  00و  00من كراس النشاطات
وضعَة االنطبلق * :مراجعة جدولٍ الضرب فٍ  0و فٍ .0
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ :استعمل الوحدة التالَة  Uلقَاس مساحات األشكال
اآلتَة  ( :صفحة  92من كتاب التلمَذ )  *.مساحة الشكل ...... A = U
* مساحة الشكل  * ...... B = Uمساحة الشكل ...... C = U
* رتب األشكال حسب المساحة من األصؽر مساحة األكبر مساحة إذا علمت أن طول ضلع
المربع  Uهو  cm 1مساحته هٍ cm × 1 cm = 1 cm2 1 :
ـ أحسب مساحة الشكل  Cماذا َسمً هذا المضلع ؟ ـ احسب مساحة الشكل . B
* فٍ الحقَقة الشكل َمثل قطعة أرض مستطَلة الشكل  ,طولها  m 300و عرضها m 200
 جد مساحتها .هناك مساحة خاصة بقَاس مساحات األراضٍ الفبلحَةو تسمً  :اآلر  aو الهكتار  - . haأكتب النتَجة فٍ جدول المساحات
وضعَة التوظَؾ  :ـ* تنجز التمارَن  0 , 0 , 0 ,0 , 0ص 10خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَـة ــ ــ ماهٍ العوامل التٍ تسبب هذا االختبلؾ ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛاألٚي :
 :الؽع اٌقو٠طخ ّىً86ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌّْبٌ ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله ٘نٖ اٌىضبفخ ؟
الؽع اٌْىً 86ٓ2
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜ؟
ــ ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ ِورفؼخ أَ ِٕقفٚخ ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِ ُ١ورفؼخ ؟
ــ و١ف ٘ ٟامْ ؟
وض١و اٌَىبْ
*امْ اإللٍ ُ١اٌّْبٌ ٟغي٠و األِطبه ِؼزلي اٌؾواهح
الؽع اٌقو٠طخ ّىً 87ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
الؽع اٌْىً 87ٓ4
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜف ٟاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ٟ؟ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ وج١وح ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِٕ ُ١بٍجخ ؟ و١ف ٘ ٟامْ؟
إٌْب ٛاٌضبٔ : ٟرؤًِ اٌٖٛهح اٌْىً (1أ,ة,ط)ٓ88

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

من هً شخصٌات هذا النص ؟ ــ ما هو شكل األرض التً نعٌش علٌها ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ثابتة الحجم ـ َستدَر
ـ كوكبنا ممَزا ـ الواقٍ ـ أصابه خلل ــ المؽناطَس)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم
للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ تري األرض
الشمس ؟ ـ ماذا َحصل حَن تدور األرض حول الشمس ؟ ـ مالذٌ َجعل كوكب األرض
ممَزا ؟ ـ لماذا تسقط األشَاء فوق سطح األرض ؟ـ من َتحدث فٍ النص ؟ كَؾ عرفت ذلك ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
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تربَة بدنَة 00د

الزواػ رؼل٠الد ٌّٛالف اٌّٛاعٙخ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْٚ .
ؽٖو
اٌّقبٛو
ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

ــ ِبما رّضً وً ٕٛهح ِٕٙب ؟
ــ ػوف اٌَ , ًٙاٌٚٙجخ  ,اٌغجً
ــ هرت ٘نٖ اٌزٚبه ِٓ ٌ٠ؽ١ش األّ٘١خ ثبٌَٕجخ ٌالٍزمواه اٌَىبٌّٔ. ٟبما ؟
رؼل ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ ػىٌ اٌّورفؼبد .
*امْ اٌزٚبه ٌ٠اٌَ١ٍٙخ
 2ـ الؽع فو٠طخ اٌّلْ ّىً : 88ٓ2رغل أْ أُ٘ اٌّلْ رزووي ف ٟاٌَٛٙي اٌَبؽٍ١خ ِضً :
ٍ٘ٚ ًٙواْ ِ ,ز١غخ ,ػٕبثخ
ٚثؼ٘ اٌَٛٙي اٌلافٍ١خ ِضً  ًٍٙ :لَٕطٕ١خ ٍ ,ط١ف
أِب اٌّلْ اٌٖؾوا٠ٚخ  ,فززووي ف ٟاٌٛاؽبد ِضً  :ثَىوح  ,األغٛاٛ
ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ
*امْ اٌَٛٙي اٌيهاػ١خ رغٍت اٌٙ١ب أػلاك وج١وح ِٓ اٌَىبْ فٟٙ
الؽع اٌج١بٔبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغلٚي ّىً 88ٓ 3
ٔغل أْ ثؼ٘ اٌّلْ ِضً (أهى , ٛ٠ػٕبثخ ٍ ,ى١ىلح  ,ؽبٍَِ ٟؼٛك ) لل رٚبػف ػلك ٍىبٔٙب
وض١وا
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌوٍّ ٟثٙنٖ اٌّلْ ؟
ــ ً٘ ٍبُ٘ ٘نا إٌْب ٛف ّٛٔ ٟاٌَىبْ ؟ و١ف ؟
أٍزٕزظ ٌٍ :زَبلٚ ٜاٌؾواهح كٚه وج١و ف ٟرٛى٠غ اٌَىبْ
ــ إٌّبٛك اٌغي٠وح األِطبه اٌّؼزلٌخ إٌّبؿ رورفغ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
ــ إٌّبٛك اٌمٍٍ١خ األِطبه اٌْل٠لح اٌؾواهح رٕقف٘ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
إٌْب ٛاٌٖٕبػ ِٓ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟرغٍت اٌَىبْ ألٔٗ ٛ٠فو ٌ ُٙاٌْغً
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :ربـح المنطـقة) سَر اللعبة :
ـ فرَقان "أ"" ,ب" متساوَا العدد َؤخذ كل فرَق مكانه فٍ مَدانه ,بَنهما منطقة عازلة
حوالٍ 0م .ـ َعَن الفرَق الذٌ َبدأ اللعب عن طرَق القرعة.
ـ عند اإلشارة َرمٍ الذٌ عنده الكرة إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة األولً :تمسك الكرة من طرؾ الفرَق الخصم دون أن تسقط منطقة عازلة.
وهنا َستطَع البلعب التقدم ثبلث خطوات ورمَها بدوره
إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة الثانَة :توقؾ الكرة بعد سقوطها ,وهنا َكون
الرمٍ من نفس المكان دون التحرك.
ـ تحتسب نقطة للفرَق الذٌ استطاع أن َسقط الكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  01فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  01 :ربَع الثانٍ 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

حَاة الرسول صلً هللا
علَه و سلم
مطالعة موجهة
 00د

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

القمر

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
ان َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض حول
الشمس

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر بعض األحداث التٍ أعجبتك من خبلل مطالعتك للقصة السابقة.
سابقة  ,و بؤَهم أعجبت ؟ ولماذا ؟
ـ س ّم شخصَات القصة ال ّ
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -.ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها ـ تحدث ع ّما دار من أحداث
صة .ـ إذن ما رأَك فٍ تصرؾ المشركَن ؟ـ ما هو السبب فٍ رفض
فٍ هذا الجزء من الق ّ
سادة قرَش للدَن الجدَد ؟تمكَن التلمَذ من اكتشاؾ أحداث جدَدة من القصة وذلك خبلل
الحصص القادمة مع تصور أحداث أخري للقصة أو تصور مجري آخر لؤلحداث.
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الكواكب ؟ـ بم تشعر و أنت تستمتع بنور القمر ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( القمر ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات ؟ ـ اذكر األشَاء
التٍ أحبها الشاعر * حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب
القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
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وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011
العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق ـ تتساقط األمطار و الثلوج فٍ الشتاءـ تسقط أوراق األشجار فٍ
الخرَفـ تتفتح األزهار فٍ الربَع ـ َقوم الفبلح بعملَة الحصاد
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط األولَ -قرأ المعلم الفقرة بوضوح ص 80من أَن تشرق الشمس ؟ ومن أَن تؽرب؟
متً تكون مدة النهار مساوَة لمدة اللَل ؟َطالبهم المعلم بتؤمل الشكل ص 80
ثم :ـ إجراء مقارنة بَن المسارات التٍ تتبعها الشمس خبلل الفصول وتحدَد األطول
ـ من خبلل مبلحظاتك للمسارات هل تعتقد أن مدة إضاءتها لنا متساوَة خبلل جمَع الفصول
( َمكن االستعانة برزنامة علَها مواقَت الؽروب )ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه
وعند منتصؾ النهار بالتوقَت الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل
نحن؟ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت الشمسٍ فٍ
أقرب موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟بعد التعبَر عن الوثَقة ص 80
لماذا تحس بالحرارة فٍ الصَؾ أكثر من الشتاء ؟
المحتوي المعرفٍ -تتسبب حركة األرض حول الشمس فٍ حدوث الفصول
تختلؾ مدة اللَل و النهار حسب الفصول ـ مدة النهار تكون أطول فٍ الصَؾ من الشتاء )
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه وعند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل نحن؟
ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت الشمسٍ فٍ أقرب
موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
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كتاب
التلمَذ
–
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–
األدوا
ت
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

كتابة َومَات 1
اٌَّبؽبد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ

أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

وضعَــة االنطبلق ـ ماذا َحصل حَن تدور األرض حول الشمس ؟ ـ ما الذٌ َجعل
كوكب األرض ممَزا ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :قضَت ثبلثة أَام عند أحد
أصدقابك بـ ( الرَؾ او المدَنة ) فٍ عطلة الربَع و ل ّما عدت سؤلك أبوك اذا ما كنتَ
قد قضَتَ وقتا طَبا .و أراد أن َعرؾ منك ماذا فعلت بالضبط  ,فؤخبرته أن ذلك أمر
َطول شرحه  ,و أضفت قاببل له  :لكنَّ ها هٍ َومَاتٍ فاقرأها .
 أكتب من  00-8سطرا الَومَات التٍ دونتها وسلمتها لوالدك لَ ّطلع علَها موظفاهمزة وصل فعبل ماضَا معتل األخَر.
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " االخبار عن حدث "0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

َتمكن
المتعلم من
تمََز بَن
المساحة و
المحَط و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

السبور
ة,
األلواح

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي األولً 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

الكفاءة
القاعدَة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة َومَات 1
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

رَاضَات 00د

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من تعََن
الحال و
استعمالها

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

الحال
مفردة

معالجة لؽة
عربَة00
د

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011
العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة
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الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة الؽاشَة ص ()01

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼوف
ػٍ ٝاٌزؼبْٚ
ِغ اٌغ١و ِٓ
ِٕطٍك كػٛح
اٌموآْ اٌٗ١
اٌؾفع ٚاألكاء
اٌغ١ل ٌَٛهح
اٌغبّ١خ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر بعض أسالَب التعاون علً الخَر
َقوم المعلم بتسمَع السورة بواسطة مسجل أو بقراءة جَدة سورة الؽاشَة
بناء التعلم َ- :كتب المعلم السورة علً السبورة بخط واضحَ -قرأ المعلم السورة جَدا
 َدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة المعلم للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَهبعد ذلك َقول المعلم -سورة الؽاشَة مكَة وتناولت موضوعَن :
* القَامة و أحوالها و أهوالها و ما َلقاه الكافر فَها من عناء و الببلء و ماَلقاه
المإمن من السعادة والهناء* األدلة و البراهَن علً وحدانَة هللا وقدرته الباهرة فٍ
خلق اإلبل العجَبة و السماء البدَعة و الجبال المرتفعة و األرض الممتدة الواسعة
وكلها شواهد علً وحدانَة هللا وجبلل سلطانه وختمت السورة الكرَمة بالتذكَر
برجوع الناس جمَعا إلً هللا سبحانه للحساب و الجزاء
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَة متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات )
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  14فٌفري إلى  18فٌفري
2016
() 21
األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع الحادي و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي األولً 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

األقمار االصطناعَة ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة َومَات 0

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

تربَة إسبلمَة  00د

الوحدة االدماجَة الثالثة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزقٍك
ثبألفالق
اٌؾَٕخ ٚرغَ١ل
ثؼ٘ آصبه
اإلّ٠بْ فٟ
اٌؾ١بح الزلاء
ثبٌوٍٛي ٍٕٝ
هللا ػٍٍٍُٚ ٗ١
ٚرالٚح ٍٛهح
اٌغبّ١خ رالٚح
ٕؾ١ؾخ ٚ
اٍزظٙبه٘ب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :كَؾ ترسل الصور إلً جهاز التلفزَون ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) ــ اٌن كان ٌجلس االصدقاء ؟ -ما موضوع حدٌثهم ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( َتجاذبون اطراؾ
الحدَث ـ مجال ـ اتختلؾ أحجامها ـ المحطات األرضَة ـ لتبثها )  -.أختبر التبلمَذ عن
مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من هٍ
علٍ فٍ دهشة؟ ــ ماذا قال عارؾ
شخصَات هذا النص ؟ــ أَن جرت أحداثه ؟ ـ عبلم َدلّ ر ّد
ّ
عن األقمار االصطناعَة ؟ ـ كَؾ تنقل األقمار االصطناعَة فٍ الفضاء ؟ ـ فَم تستعمل
األقمار االصطناعَة الَوم ؟ـ فَم تشبه أقمار البث التلفزَونٍ أقمار االتصاالت ؟
ـ ماهٍ فوابد األقمار االصطناعَة فٍ حَاة االنسان ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق  -سم بعض انواع االقمار االصطناعَة التٍ ذكرت فٍ النص .
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ من َصنع هذه االقمار الصناعَة ؟ـ اَن َرسل االنسان
هذه االقمار االصطناعَة ؟ـ ذكرت فٍ النص عدة انواع من االقمار االصطناعَة  .ماهٍ ؟
ـ اختر نوع من هذه االنواع حدد مجاالت استعماله ؟ -اختر وسَلة من وسابل االتصال
المختلفة و حدد لزمبلبك مكوناتها و الخدمات التٍ تقدمها لنا ـ ماهٍ المناسبات التٍ
نستعملها فَها ؟  -فٍ النص الذٌ قرأته عرفنا عارؾ علً االقمار االصطناعَة  ,اعدم
تلخَص ما قاله عارؾ وبَن لنا دور و اهمَة وسابل االتصال فٍ حَاة االنسان.
صة بالتحكَم  .تحاول كل مجموعة أن
 تشكل مجموعات داخل القسم  ,منها مجموعة خا ّتقدم ملخص للنص و التذكَر بؤهم فوابد االتصال  .تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض و
تختار أحسنها  .تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض و تختار أحسنها .لخص النص الذٌ
قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011
العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
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وضعَـــــة االنطبلق *كَؾ تكون عمارة المساجد ؟*اذكر ثبلث فوابد للماء*حدد أثار الؽش
*اذكر بعض أسالَب التعاون علً الخَر*ما هٍ حقوق المسلم علً المسلم ؟
بناء التعلم  :التمرَن األول  :إمؤل الجدول بما َناسبه
من أفعال الؽش ..............من أفعال المحبة ............من أفعال التعاون ..........
التمرَن الثانٍ :ما هٍ العوامل التٍ تجعل المجتمع قوَا ؟
التمرَن الثالث اكتب رسالة إلً صدَق لك تشرح له فَها مدي حرص اإلسبلم علً نشر
خلق التعاون بَن الناس و أثره فٍ المحافظة علً البَبة و القضاء علً أنواع الؽش و
االحتَال
استثمار المكتسبات * :أمرك أبوك بدعوة أحد الفقراء إلً مابدة رمضان
أكتب فقرة فٍ حدود عشرة أسطر تشرح له فَها سبل الخَر التٍ حرص اإلسبلم علً
نشرها و أثرها فٍ استقامة الفرد و تعاونه مع الؽَر مع ذكر أمثلة من القرآن الكرَم و
الحدَث النبوٌ الشرَؾ ** أطالبهم المعلم باستظهار سورة الؽاشَة **
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

تربَة مدنَة 00د

التبذَر و االقتصاد ص ( ) 00

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌْؼٛه
ثبٌَّئ١ٌٚخ
ػٕل االٍزٙالن
 ٚ ,مٌه
ثزغٕت اٌزجن٠و
 ٚااللزٖبك فٟ
إٌفمخ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011
العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب ما
هٍ التدابَر البلزمة لتجنب تبذَر الماء عند تنظَؾ الفم بمعجون األسنان و االستحمام و
تركَب شبكة المَاه ؟
ما هٍ التدابَر البلزمة للمحافظة علً الكهرباء ؟
*حدد االختَار المناسب مماَلٍ  :التدفبة بالؽاز  /التدفبة بالكهرباء  /استعمال مصابَح اإلنارة
العمومَة  /استعمال مصابَح النَون
ما هٍ فوابد إطفاء المصباح أثناء النوم ؟
ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
أسؤلهم :ـ امؤل الفراغ الذٌ َحارب ظاهرة التبذَر
فٍ الحاالت التالَة
( عند استعمال الثبلجة  ,عند استعمال جهاز التكََؾ  ,عند استعمال مصابَح اإلضاءة  ,فترة
استراحة بعض األجهزة  ,عند استعمال الحنفَات ,عند االستحمام )
* َطالبهم بمبلحظة الجدول ص  08ثم أطالبهم بعد الشرح بالحل الفردٌ علً الكراسات
* قال هللا تعالً (  ...وكلوا و اشربوا وال تسرفوا إنه ال َحب المسرفَن)
أكتب مثالَن عن مضار اإلسراؾ
وقال هللا تعالً  .... (:وال تبذر تبذَرا إن المبذرَن كانوا إخوان الشَاطَن )
اذكر أمثلة عن التبذَر فٍ التؽذَة  ,استهبلك الطاقة  ,فٍ أدوات التعلَم
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
عندما أستهلك الماء و الكهرباء و الؽاز و الؽذاء أتجنب مظاهر التبذَر و اإلسراؾ بالتقَد
بقواعد االقتصاد  ,للمحافظة علً الطاقة و الؽذاء
ألن التبذَر و اإلسراؾ َلحق الضرر بالنفس و باآلخرَن
استثمار المكتسباتَ * :طالبهم بالقَام بالتجربة ثم تدوَن النتابج :
فتح مرش لمدة دقَقة لملء إناء و حساب كمَة الماء المتجمعة باللتر
ـ أثناء االستحمام استعمل الصابون  0د إذا أبقَت المرش مفتوحا أكون قد بذرت ما َقارب
...........ل
ـ أفتح الحنفَة مدة نصؾ دقَقة ألمؤل إناء و احسب كمَة الماء باللتر ...
ـ إذا أبقَت الحنفَة مفتوحة أثناء استعمال الفرشاة و معجون األسنان أثناء تنظَؾ فمٍ و
أسنانٍ مدة دقَقة أكون قد بذرت ما َقارب .......ل
أبحث عن مكان َقطر منه الماء و أضع تحته إناء مدة ساعة ثم احسب
كمَة الماء التٍ تبذر فٍ َوم واحد إذا لم َتم إصبلح العطب ........ل
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم  :االثنَن  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

قراءة (استثمار)
 00د

األقمار االصطناعَة ()000

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة وتطبَقاتها)

االسماء الموصولة

رَاضَات 00د

اٌىزً

تارَخ  00د

اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ ِٓ (  1956اٌ) 1958 ٝ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً االسماء
الموصولة و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً وحدات
قَاس االوزان
و استعماالتها
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزمواء
إٌَلاد
إلثواى اٌّآصو
 ٚاٌجطٛالد
اٌْؼج١خ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :كَؾ ترسل الصور إلً جهاز التلفزَون ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) ــ اٌن كان ٌجلس االصدقاء ؟ -ما موضوع حدٌثهم ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( َتجاذبون اطراؾ
الحدَث ـ مجال ـ اختلؾ أحجامها ـ المحطات األرضَة ـ لتبثها )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من هٍ
علٍ فٍ دهشة؟ ــ ماذا قال عارؾ
شخصَات هذا النص ؟ــ أَن جرت أحداثه ؟ ـ عبلم َدلّ ر ّد
ّ
عن األقمار االصطناعَة ؟ ـ كَؾ تنقل األقمار االصطناعَة فٍ الفضاء ؟ ـ فَم تستعمل
األقمار االصطناعَة الَوم ؟ـ فَم تشبه أقمار البث التلفزَونٍ أقمار االتصاالت ؟
ـ ماهٍ فوابد األقمار االصطناعَة فٍ حَاة االنسان ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ هل تتشابه االقمار االصطناعَة فٍ شكلها و حجمها و لماذا ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ مـا الذٌ قدمته أقمار البث التلفزَونٍ فٍ كؤس
العالم ؟  -.أستدرج المتعلمَن الستنباط الجمل التالَة من نص القراءةَ -.قرأ المتعلمون
األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها  :جلس عارؾ مع
أصدقابه الذَن َسكنون معه فٍ الحٍ  ,وراح َكلمهم عن األقمار االصطناعَة  ,فتعجب
زمَله علٍ و سؤله :تقصد القمر الذٌ نراه مضَبا ؟ فرد علَه عارؾ  :بل األقمار التٍ
َرسلها اإلنسان فٍ الفضاء -..أطلب من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة
ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الجمل الممَزة بؤلوان مختلفة.
القاعدة :ـ * االسم الموصول هو كلمة نستعملها مع جملة تؤتٍ بعدها للداللة علً معَن  ,و
تسمً الجملة التٍ تاتٍ بعد االسم الموصول صلة الموصول مثل :
األقمار التٍ َرسلها اإلنسان فٍ الفضاء .
صلة الموصول
االسم الموصول
* األسماء الموصولة هٍ  :الذٌ  ,التٍ  ,اللذان  ,اللتان  ,الذَن  ,البلتٍ  ,البلبٍ .
* جمـع  :هإالء  /أولبك .
استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن ( )1,2,3صفحة  36من كراس النشاطات اللؽوَة .
وضعَة االنطبلق :ـ اذكر الوحدة األساسَة لقَاس األوزان  .محدّدا األجزاء و المضاعفات
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :ابحث و اكتشؾ :أصَب أمَن بؤلم فٍ معدته فوصؾ له
الطبَب الدواء المناسب ( العلبة مرسومة فٍ كتاب التلمَذ صفحة (  96وطلب منه أن
َتناول ثبلث حبات فٍ الَوم  -.جد وزن ما َتناوله أمَن من الدواء فٍ الَوم .
ـ ما هو الوزن الذٌ َكون قد تناوله فٍ الَوم األخَر ؟
أرسم جدول األوزان و سجل علَه الوزن الذٌ وجدته .t
q
.
kg
hg
dag
g
dg
cg
mg
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وضعَة التوظَؾ  :ـ* استعمل الوحدات  kg - t - gلقَاس الكتل اآلتَة  ( :مرسومة فٍ
الصفحة * ........ 00 * ........ 010 * ............ 001 ) 10
* رتب الكتل اآلتَة من األكبر إلً األصؽر487 mg 15.68 q,5.8 t 54 kg ,g 001 :
استثمار المكتسبات :ـ انجاز التمرَن  0ص 10جد الوحدة المناسبة
وضعَــة االنطبلق  :ــ أذكر أهم أحداث المرحلة األولً من ثورة التحرَر ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  :مبلحظة السندات
التوضَحَة  :الصفحة  00و 00
 0ــ ما هٍ ابرز األحداث التٍ عرفتها المرحلة الثانَة من ثورة التحرَر ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟
ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟
ــ لماذا منح االستعمار االستقبلل للعدَد من الدول ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
تابع السلم الزمنٍ و تعرؾ علً التسلسل التارَخٍ لؤلحداث .
مإتمر الصومام فٍ  01اوت  0100ــ صدور صحَفة " المقاومة الجزابرَة " و استبدالها
بـ " المجاهد " سنة  0100ــ اختطاؾ ابرز قادة الثورة َوم  00اكتوبر . 0100
أستنتج :
تمَزت المرحلة الثانَة من الثورة ( 0100ــ  )0108بؤحداث هامة منها :
ــ انعقاد مإتمر الصومام الذٌ زو ّد الثورة بمختلؾ الهَاكل والتنظَمات .
ــ قَام الثورة بنشاط إعبلمٍ متنوع إلسماع صوتها داخلَا و خارجَا .
ــ إضراب الطلبة عن الدراسة وانضماهم إلً الثورة وتؤسَس عدّة اتحادات وطنَة .
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ــ اندماج معظم األحزاب فٍ جبهة التحرَر الوطنٍ .
ــ تدوَل القضَة الجزابرَة بدخولها المحافل العالمَة
استثمار المكتسبات :ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟
ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

وضعَات أنشطة التعلم

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من ان
َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض
حول
الشمس

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ َطالبهم المعلم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط الثانٍ أقرأ الفقرة أعلً ص  80أدعوهم للقراءات الفردَة
تؤملوا الوثَقة  0و أطالبهم بتحقَقها حَث ـ َتم توفَر مصباح َمثل الشمس و مجسم للكرة
األرضَة و قطعة صؽَرة من عجَنة خضراء لنحدد بها موضع الجزابر
وأطالبهم بوضع المصباح و المجسم ـ الحظ الوثَقة ـ ثم تدوَر المجسم
اجعل منطقة العجَنة الخضراء باتجاه اإلضاءة ـ قارن بَن طول مدة النهار و طول مدة
اللَل فٍ أٌ فصل نحن ؟
ثم االنتقال لمبلحظة الوثَقة  0و تحقَق الوضعَة المبَنة فٍ الشكل
قارن بَن طول مدة النهار و طول مدة اللَل فٍ أٌ فصل نحن ؟
قارن بَن وضعَتٍ محور األرض بالنسبة للشمس فٍ كل من الوثَقتَن  ,ماذا
تستنتج؟المحتوي المعرفٍ َعود االختبلؾ بَن النهار و اللَل لمَبلن محور دوران األرض
المدار الصَفٍ  00جوان َوافق أطول أَام السنة
المدار الشتوٌ  00دَسمبر َوافق أقصر َوم فٍ السنة
االعتدال  00مارس و  00سبتمبر أَن تكون مدة النهار تساوٌ مدة اللَل .
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه وعند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل نحن؟

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
المحتوي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

األقمار االصطناعَة ()000

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

صرؾ أو إمبلء

البلم الموصولة باالسماء
المعرفة

رَاضَات 00د

اٌىزً

َتمكن
المتعلم من
التحكم فٍ
كتابة البلم
المتصلة
باألسماء
المعرفة -
َستعملها
وَستثمرها
بكَفَة
صحَحة
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً وحدات
قَاس
االوزان و
استعماالتها
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

جؽرافَا

نشاط إدماج

َتمكن
المتعلم من
إدماج
التعلمات
المكتسبة
فٍ مجال
جؽرافَة
الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :كَؾ ترسل الصور إلً جهاز التلفزَون ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

ــ اٌن كان ٌجلس االصدقاء ؟ -ما موضوع حدٌثهم ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( َتجاذبون اطراؾ
الحدَث ـ مجال ـ اختلؾ أحجامها ـ المحطات األرضَة ـ لتبثها )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من هٍ شخصَات
علٍ فٍ دهشة؟ ــ ماذا قال عارؾ عن األقمار
هذا النص ؟ــ أَن جرت أحداثه ؟ ـ عبلم َدل ّ ر ّد
ّ
االصطناعَة ؟ ـ كَؾ تنقل األقمار االصطناعَة فٍ الفضاء ؟ ـ فَم تستعمل األقمار االصطناعَة
الَوم ؟ـ فَم تشبه أقمار البث التلفزَونٍ أقمار االتصاالت ؟
ـ ماهٍ فوابد األقمار االصطناعَة فٍ حَاة االنسان ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق  -لماذا أصبحت األقمار االصطناعَة مهمة فٍ حَاة اإلنسان ؟
بناء التعلم  -أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :
ـ ماهٍ الخدمات التٍ تقدمها االقمار للطابرات و البواخر ؟ .أستدرج المتعلمَن عبر االسبلة
الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة  :أالحظ اآلتٍ:

األقمار االصطناعٌة لها استعماالت عدٌدة  - .لألقمار االصطناعٌة استعماالت عدٌدة .
 هناك أقمار تستعمل لإلنقاذ . تستعمل فً اإلنقاذ أقمار خاصة .ـ الحظ الكلمات المم َّزة فٍ المجموعة األولً من األمثلة .
ـ الحظ الكلمات المم َّزة فٍ المجموعة الثانَة من األمثلة .
حولها إلً الجمع .أتدرج مع
ـ ما الذٌ تؽ َّر فٍ األسماء ؟ـ هات أسماء فٍ المفرد و ّ
المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

القاعدة  :حَنما تدخل البلم علً االسم المعرؾ بـ " الـ " تحذؾ األلؾ .
لئلنقاذ
للناس اإلنقاذ
لؤلقمار الناس
األقمار
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

.استثمار المكتسبات  -إنجاز التمارَن  0و  0و  0صفحة  00من كراس النشاطات اللؽوَة
وضعَة االنطبلق :اذكر الوحدة األساسَة لقَاس األوزان  .محدّ دا األجزاء و المضاعفات
بناء التعلم  :أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص ) 10
 أطلب ا طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أطلب تجول بَن الصفوؾ  ,أطلب الحظ األعمال  ,أطلب شجع و أطلب حدد مختلؾ
اإلجراءات و أطلب حصٍ األخطاء

وضعَـة ــ ــ ما هٍ أهم الثروات الطبَعَة السطحَة و الباطنَة الموجودة فٍ الجزابر
بناء التعلمات  :أدمج مكتسباتٍ تتكون سلسلة االطلس التلٍ من الجبال التالَة :
 - 0جبل الظهرة  – 0جبل جرجرة – 0
 – 0جبل تساال  – 0جبل الونشرَس
البَبان  – 0السلسلة النومَدَة
تتكون سلسلة االطلس الصحراوٌ من الجبال التالَة :
 - 1أوالد ناَل  – 01األوراس  – 00النمامشة
 – 8العمور
 – 0القصور
أ  :أنقل الخرَطة بواسطة الورق الشفاؾ علً كراسك  ,و عوض أرقام الجبال بؤسمابها
ب  :الحظ امتداد السلسلتَن ماذا َبدو لك ؟
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استثمار المكتسبات

تربَة بدنَة 00د

الزواػ رؼل٠الد ٌّٛالف اٌّٛاعٙخ

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ
رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً
ثؤِبْٚ .
ؽٖو
اٌّقبٛو
ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :ربـح المنطـقة) سَر اللعبة :
ـ فرَقان "أ"" ,ب" متساوَا العدد َؤخذ كل فرَق مكانه فٍ مَدانه ,بَنهما منطقة عازلة
حوالٍ 0م .ـ َعَن الفرَق الذٌ َبدأ اللعب عن طرَق القرعة.
ـ عند اإلشارة َرمٍ الذٌ عنده الكرة إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة األولً :تمسك الكرة من طرؾ الفرَق الخصم دون أن تسقط منطقة عازلة.
وهنا َستطَع البلعب التقدم ثبلث خطوات ورمَها بدوره
إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة الثانَة :توقؾ الكرة بعد سقوطها ,وهنا َكون
الرمٍ من نفس المكان دون التحرك.
ـ تحتسب نقطة للفرَق الذٌ استطاع أن َسقط الكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  18 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

مذنب هالٍ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

القمر

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن
المتعلم من
ان َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض حول
الشمس

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ سم مختلؾ الكواكب التٍ تسبح فٍ الفضاء .
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :من اكتشؾ مذنب هالٍ ؟ -متً َظهر المذنب ؟
 لماذا انتشر الخوؾ بَن الناس سنة  0101؟ متً عاد مذنب هالٍ آخر مرة إلً سماء الكرة األرضَة ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الكواكب ؟ـ بم تشعر و أنت تستمتع بنور القمر ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( القمر ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات ؟ ـ اذكر األشَاء
التٍ أحبها الشاعر * حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب
القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت
.......
الخ

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرةتكفٍ لـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ
رسم مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع
زمبلبك  *.بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَـــــة االنطبلق ـ أطالبهم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط الثالثـ ماذا تمثل الصورة ص 88ثم أمرهم بؤخذ رزنامة لمواقَت الشروق و الؽروب
ـ حدد النهار الموافق ل  00جوان ـ االنقبلب الصَفٍ ـ
ـ حدد النهار الموافق ل  00دَسمبر ـ االنقبلب الشتوٌ ـ
ـ النهار و اللَل الموافقان ل  00مارس ـ االعتدال الربَعٍ
المحتوي المعرفٍ َعود االختبلؾ بَن النهار و اللَل لمَبلن محور دوران األرض
المدار الصَفٍ  00جوان َوافق أطول أَام السنة
المدار الشتوٌ  00دَسمبر َوافق أقصر َوم فٍ السنة
االعتدال  00مارس و  00سبتمبر أَن تكون مدة النهار تساوٌ مدة اللَل .
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أقرب موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

تعبَر كتابٍ

كتابة َومَات 2

معالجة
رَاضَات
 00د

الكفاءة
القاعدَة

اٌىزً

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً وحدات
قَاس
االوزان و
استعماالتها
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة َومَات ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع َ - :عتبر شهر رمضان الكرَم
من الشهور المقدسة عند المسلمَن .فَه تتطهر األنفس وتصفو .وَشكل هذا الشهر
الفضَل حدثا بارزا فٍ حَاة كل مسلم  ,خاصة األطفال الذَن َصومونه ألول مرة.
اكتب َومَة مسجبل فَها وقابع صَامك أول َوم من شهر رمضان األبرك .موظفا
اسما موصوال .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " كتابة َومَات " 0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  08فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  11 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة َومَات 2
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

معالجة لؽة
عربَة 00د

االسماء
الموصولة

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً االسماء
الموصولة و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق * :ثمن  0قطع من الطباشَر  8دَنار .
 ما هو سعر  8قطع ؟  0قطعة ؟  00قطعة ؟بناء التعلم أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات

(  10و ) 010
 أطلب ا طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أطلب تجول بَن الصفوؾ  ,أطلب الحظ األعمال  ,أطلب شجع و أطلب حدد مختلؾ
اإلجراءات و أطلب حصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

تربَة إسبلمَة  00د

الوحدة االدماجَة الثالثة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزقٍك
ثبألفالق
اٌؾَٕخ
ٚرغَ١ل ثؼ٘
آصبه اإلّ٠بْ
ف ٟاٌؾ١بح
الزلاء
ثبٌوٍٛي ٍٕٝ
هللا ػٍٍٍُٚ ٗ١
ٚرالٚح ٍٛهح
اٌغبّ١خ رالٚح
ٕؾ١ؾخ ٚ
اٍزظٙبه٘ب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق *كَؾ تكون عمارة المساجد ؟*اذكر ثبلث فوابد للماء*حدد أثار
الؽش *اذكر بعض أسالَب التعاون علً الخَر*ما هٍ حقوق المسلم علً المسلم ؟
بناء التعلم  :التمرَن األول  :إمؤل الجدول بما َناسبه
من أفعال الؽش ..............من أفعال المحبة ............من أفعال التعاون ..........
التمرَن الثانٍ :ما هٍ العوامل التٍ تجعل المجتمع قوَا ؟
التمرَن الثالث اكتب رسالة إلً صدَق لك تشرح له فَها مدي حرص اإلسبلم علً
نشر خلق التعاون بَن الناس و أثره فٍ المحافظة علً البَبة و القضاء علً أنواع
الؽش و االحتَال
استثمار المكتسبات * :أمرك أبوك بدعوة أحد الفقراء إلً مابدة رمضان
أكتب فقرة فٍ حدود عشرة أسطر تشرح له فَها سبل الخَر التٍ حرص اإلسبلم علً
نشرها و أثرها فٍ استقامة الفرد و تعاونه مع الؽَر مع ذكر أمثلة من القرآن الكرَم
و الحدَث النبوٌ الشرَؾ ** أطالبهم المعلم باستظهار سورة الؽاشَة **

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

من  21فٌفري إلى  25فٌفري
2016
() 22
األسبوع الرابع فً هذا الشهر
واألسبوع الثانً و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً 0000
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مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

إسحاق نَوتن و االرض ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة َومَات 0

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

تربَة إسبلمَة  00د

الرسول فٍ المدَنة ص ()00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍ ٝاٌٙغوح ٚ
موـو أٍـجبثٙب ٚ
ِواؽٍٙب ٚ
ثؼ٘ أػّبي
اٌوٍٛي  jفٟ
اٌّلٕ٠خ إٌّٛهح

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ أذكـــــر بعض االختراعات األخري أو بعض االكتشافات
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) عم ٌتحدّث النص ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( اعتنت به ـ
األلعاب اآللَة ـ مروحَة هوابَة ـ الوباء ـ توالت ــ قوة مؽناطَسَة َشبح بطرَقة الفراشة )
 -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر
أسبلة موجهة  :من هٍ شخصَات هذا النص ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ
علً أن نَوتن لم تمنعه الحَاة الصعبة من أن َكشؾ مواهبه ؟ ـ هل كان نَوتن َلعب كما
َلعب زمبلإه ؟ـ فٍ الفقرة الثالثة ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن كان موهوبا ؟
ـ أَن كان نَوتن َقضٍ وقته حَنما عاد إلً الضَعة ؟ ـ ماذا فعل نَوتن حتً َصل الً
معرفة سبب سقوط التفاحة ؟ــ ماذا اكتشؾ نَوتن بعد التجربة التٍ قام بها ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ العبارات التٍ تدل علً تم َّز إسحاق نَوتن ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ هل تساءل الناس عن سقوط الثمار من األشجار ؟
ألٌ شٍء كان إسحاق نَوتن م َّاال ؟ ـ ما هٍ األشَاء
ـ أَن ولد إسحاق نَوتن ؟ و متً ؟ـ ّ
التٍ ركبها و هو صؽَر ؟ـ هل كل األجسام تنجذب إلً األرض ؟ -اختر شخصَة من
الشخصَات التٍ قامت بؤعمال ها ّمة أو باكتشاؾ من االكتشافات و ق ّدمها لزمبلبك و اعرض
علَهم ما اكتشفته هذه الشخصَة -.هل حاولت فٍ َوم من األَام أن تصنع شَبا جدَدا ؟
اشرح لزمبلبك ما قمت به و ب َّن لهم سبب اختَارك لصنع هذا الشٍء  .تبدٌ لجنة التحكَم
رأَها فٍ العروض و تختار أحسنها  .تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض و تختار
أحسنها .لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك
التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق *ما هو تارَخ الهجرٌ؟ لماذا سمٍ بهذا االسم؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
نقضوا العهد  ,األوس و الخزرج أطرح األسبلة التالَة * كَؾ آخً الرسول صلً هللا علَه
وسلم بَن المهاجرَن و األنصار ؟* لماذا اهتم الرسول صلً هللا علَه وسلم بؤن َكون أول
عمل له بناء المسجد ؟أقرأ الجمل ص ( )45ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
أول أمر فكر فَه رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بعد أن وصل إلً المدَنة هو بناء المسجد
.اشترك الرسول صلً هللا علَه وسلم بالمإاخاة بَن المهاجرَن و األنصار
حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و الطمؤنَنة بَن المسلمَن و ؼَرهم
.بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
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بناء المسجد

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص
مشـاه
د,ال
صورة
المت
صدرة
للمحـ
ور
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
......ا
لخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

* لماذا حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و السبلم فٍ مجتمع المدَنة
المنورة و كَؾ تم ذلك ؟
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 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011
العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب ما
هٍ التدابَر البلزمة لتجنب تبذَر الماء عند تنظَؾ الفم بمعجون األسنان و االستحمام و
تركَب شبكة المَاه ؟
ما هٍ التدابَر البلزمة للمحافظة علً الكهرباء ؟
*حدد االختَار المناسب مماَلٍ  :التدفبة بالؽاز  /التدفبة بالكهرباء  /استعمال مصابَح اإلنارة
العمومَة  /استعمال مصابَح النَون
ما هٍ فوابد إطفاء المصباح أثناء النوم ؟
ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
أسؤلهم :ـ امؤل الفراغ الذٌ َحارب ظاهرة التبذَر
فٍ الحاالت التالَة
( عند استعمال الثبلجة  ,عند استعمال جهاز التكََؾ  ,عند استعمال مصابَح اإلضاءة  ,فترة
استراحة بعض األجهزة  ,عند استعمال الحنفَات ,عند االستحمام )
* َطالبهم بمبلحظة الجدول ص  08ثم أطالبهم بعد الشرح بالحل الفردٌ علً الكراسات
* قال هللا تعالً (  ...وكلوا و اشربوا وال تسرفوا إنه ال َحب المسرفَن)
أكتب مثالَن عن مضار اإلسراؾ
وقال هللا تعالً  .... (:وال تبذر تبذَرا إن المبذرَن كانوا إخوان الشَاطَن )
اذكر أمثلة عن التبذَر فٍ التؽذَة  ,استهبلك الطاقة  ,فٍ أدوات التعلَم
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
عندما أستهلك الماء و الكهرباء و الؽاز و الؽذاء أتجنب مظاهر التبذَر و اإلسراؾ بالتقَد
بقواعد االقتصاد  ,للمحافظة علً الطاقة و الؽذاء
ألن التبذَر و اإلسراؾ َلحق الضرر بالنفس و باآلخرَن
استثمار المكتسباتَ * :طالبهم بالقَام بالتجربة ثم تدوَن النتابج :
فتح مرش لمدة دقَقة لملء إناء و حساب كمَة الماء المتجمعة باللتر
ـ أثناء االستحمام استعمل الصابون  0د إذا أبقَت المرش مفتوحا أكون قد بذرت ما َقارب
...........ل
ـ أفتح الحنفَة مدة نصؾ دقَقة ألمؤل إناء و احسب كمَة الماء باللتر ...
ـ إذا أبقَت الحنفَة مفتوحة أثناء استعمال الفرشاة و معجون األسنان أثناء تنظَؾ فمٍ و
أسنانٍ مدة دقَقة أكون قد بذرت ما َقارب .......ل
أبحث عن مكان َقطر منه الماء و أضع تحته إناء مدة ساعة ثم احسب
كمَة الماء التٍ تبذر فٍ َوم واحد إذا لم َتم إصبلح العطب ........ل
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مبلحظات:
ٌوم األحد  20فٌفري تم استدعائً الى بسكرة رفقة السٌد المفتش إلحصاء أخطاء المتعلمٌن فً مادة اللغة العربٌة
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َوم  :االثنَن  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المح
توي

قراءة (استثمار)
 00د

إسحاق نَوتن و االرض ()000

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة وتطبَقاتها)

االستثناء بــ  :ؼَر و سوي

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

تارَخ  00د

اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ ِٓ (  1956اٌٝ
) 1958

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
تعََن حرؾ
االستثناء و
استعماله و
التعرؾ علً
حركة اعراب
المستثنً و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة تناسبَة
عن ؼَرها.ـ
توظَؾ خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزمواء
إٌَلاد إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ أذكـــــر بعض االختراعات األخري أو بعض االكتشافات
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) عم ٌتحدّث النص ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( اعتنت به ـ األلعاب اآللَة ـ
مروحَة هوابَة ـ الوباء ـ توالت ــ قوة مؽناطَسَة َشبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من
هٍ شخصَات هذا النص ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن لم
تمنعه الحَاة الصعبة من أن َكشؾ مواهبه ؟ ـ هل كان نَوتن َلعب كما َلعب زمبلإه ؟ـ
فٍ الفقرة الثالثة ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن كان موهوبا ؟
ـ أَن كان نَوتن َقضٍ وقته حَنما عاد إلً الضَعة ؟ ـ ماذا فعل نَوتن حتً َصل الً
معرفة سبب سقوط التفاحة ؟ــ ماذا اكتشؾ نَوتن بعد التجربة التٍ قام بها ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
شجع نَوتن علً مواصلة الدراسة ؟
وضعَـــــة االنطبلق ـ من الذٌ ّ
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ بماذا شهد الرجل المسن لنَوتن ؟
ـ كَؾ كان َلعب إسحاق نَوتن ؟:كان األطفال َلعبون بؤشَاء بسَطة إال طفبل اسمه نَوتن
فإنه كان َلهو باأللعاب اآللَة .و كان َستخدم أدواته الصؽَرة لفحص كل ما َحَط به .
فٍ إحدي المرات كان جالسا تحت شجرة تفاح فسقطت علً رأسه تفاحة  .تساءل عن
سبب سقوطها  .و للوصول إلً الجواب قام بعدّة تجارب  ,و عرؾ أن كل األجسام تنجذب
قوة هذه
إلً األرض إال الجسم الذٌ تكون سرعته كبَرة جدّا فإنه َستطَع أن َتخلص من ّ
الجاذبَة  -.أطلب من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة
ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الجمل الممَزة بؤلوان مختلفة.
القاعدة :ـ المستثنً بـ :ؼَر  -سوي َجب جره باإلضافة.
ؼَر أحمد.
مثل  :أضاءت مصابَح الشارع سوي
مصباح * .فهم الطبلب القاعدة َ
ٍ
 سوي  :مستثنً منصوب بالفتحة المقدرة و هو مضاؾ . مصباح  :مضاؾ إلَه  -.ؼَر :مستثنً منصوب بالفتحة الظاهرة و هو مضاؾ . أحمد  :مضاؾ إلَه .استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن ( )1,2صفحة  128من كتاب اللؽة العربَة .
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرةتكفٍ لـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ
رسم مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع
زمبلبك  *.بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَــة االنطبلق  :ــ أذكر أهم أحداث المرحلة األولً من ثورة التحرَر ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  :مبلحظة السندات
التوضَحَة  :الصفحة  00و 00
 0ــ ما هٍ ابرز األحداث التٍ عرفتها المرحلة الثانَة من ثورة التحرَر ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟
ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟
ــ لماذا منح االستعمار االستقبلل للعدَد من الدول ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
تابع السلم الزمنٍ و تعرؾ علً التسلسل التارَخٍ لؤلحداث .
مإتمر الصومام فٍ  01اوت  0100ــ صدور صحَفة " المقاومة الجزابرَة " و استبدالها
بـ " المجاهد " سنة  0100ــ اختطاؾ ابرز قادة الثورة َوم  00اكتوبر . 0100
أستنتج :
تمَزت المرحلة الثانَة من الثورة ( 0100ــ  )0108بؤحداث هامة منها :
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ــ انعقاد مإتمر الصومام الذٌ زو ّد الثورة بمختلؾ الهَاكل والتنظَمات .
ــ قَام الثورة بنشاط إعبلمٍ متنوع إلسماع صوتها داخلَا و خارجَا .
ــ إضراب الطلبة عن الدراسة وانضماهم إلً الثورة وتؤسَس عدّة اتحادات وطنَة .
ــ اندماج معظم األحزاب فٍ جبهة التحرَر الوطنٍ .
ــ تدوَل القضَة الجزابرَة بدخولها المحافل العالمَة
استثمار المكتسبات :ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟
ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

وضعَات أنشطة التعلم

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من ان
َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض
حول
الشمس

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ َطالبهم المعلم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط الثانٍ أقرأ الفقرة أعلً ص  80أدعوهم للقراءات الفردَة
تؤملوا الوثَقة  0و أطالبهم بتحقَقها حَث ـ َتم توفَر مصباح َمثل الشمس و مجسم للكرة
األرضَة و قطعة صؽَرة من عجَنة خضراء لنحدد بها موضع الجزابر
وأطالبهم بوضع المصباح و المجسم ـ الحظ الوثَقة ـ ثم تدوَر المجسم
اجعل منطقة العجَنة الخضراء باتجاه اإلضاءة ـ قارن بَن طول مدة النهار و طول مدة
اللَل فٍ أٌ فصل نحن ؟
ثم االنتقال لمبلحظة الوثَقة  0و تحقَق الوضعَة المبَنة فٍ الشكل
قارن بَن طول مدة النهار و طول مدة اللَل فٍ أٌ فصل نحن ؟
قارن بَن وضعَتٍ محور األرض بالنسبة للشمس فٍ كل من الوثَقتَن  ,ماذا
تستنتج؟المحتوي المعرفٍ َعود االختبلؾ بَن النهار و اللَل لمَبلن محور دوران األرض
المدار الصَفٍ  00جوان َوافق أطول أَام السنة
المدار الشتوٌ  00دَسمبر َوافق أقصر َوم فٍ السنة
االعتدال  00مارس و  00سبتمبر أَن تكون مدة النهار تساوٌ مدة اللَل .
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه وعند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل نحن؟

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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َوم :الثبلثاء  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

قراءة (استثمار)
 00د

إسحاق نَوتن و االرض ()000

الكفاءة
القاعدَة

صرؾ أو إمبلء

مراجعة االسم الممدود و المنقوص
و المقصور

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ
َتمكن المتعلم
من التحكم فٍ
استعمال االسم
الممدود و
المنقوص و
المقصور فٍ
مواضع
مختلفة -
َستعملها
وَستثمرها
بكَفَة
صحَحة
َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

جؽرافَا

نشاط إدماج

َتمكن المتعلم
من إدماج
التعلمات
المكتسبة فٍ
مجال جؽرافَة
الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ أذكـــــر بعض االختراعات األخري أو بعض االكتشافات
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

عم ٌتحدّث النص ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( اعتنت به ـ األلعاب اآللَة ـ
مروحَة هوابَة ـ الوباء ـ توالت ــ قوة مؽناطَسَة َشبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من هٍ
شخصَات هذا النص ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن لم تمنعه
الحَاة الصعبة من أن َكشؾ مواهبه ؟ ـ هل كان نَوتن َلعب كما َلعب زمبلإه ؟ـ فٍ الفقرة
الثالثة ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن كان موهوبا ؟
ـ أَن كان نَوتن َقضٍ وقته حَنما عاد إلً الضَعة ؟ ـ ماذا فعل نَوتن حتً َصل الً
معرفة سبب سقوط التفاحة ؟ــ ماذا اكتشؾ نَوتن بعد التجربة التٍ قام بها ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

وضعَـــــة االنطبلق  -من كان َشجع إسحاق نَوتن علً مواصلة الدراسة فٍ الجامعة ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ هل هناك من وصل إلً هذه النتَجة قبله ؟
ـ بم سمٍ هذا القانون الذٌ اكتشفه ؟مراجعة االسم  :المنقوص  ,الممدود  ,المقصور .
 -0صنؾ األسماء التالَة فٍ الجدول :المنقوص الممدود المقصور الهواء – اللَالٍ – صحراء
– المرمً –الراعٍ – إفرَقَا –
المقصور
الممدود
المنقوص
عناء – ماض  -الصفا
 -0استخرج من نص القراءة "
إسحاق نَوتن و األرض ":اسما منقوصا  ,ممدودا ,مقصورا
.استثمار المكتسبات  -دعوة التبلمَذ الً تكوَن جمل تحتوٌ علً  :اسم منقوص او ممدود او
مقصور مع التوضَح

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرة تكفٍلـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ رسم
مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك *.
بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَـة ــ ــ ما هٍ أهم الثروات الطبَعَة السطحَة و الباطنَة الموجودة فٍ الجزابر
بناء التعلمات  :أدمج مكتسباتٍ تتكون سلسلة االطلس التلٍ من الجبال التالَة :
 - 0جبل الظهرة  – 0جبل جرجرة – 0
 – 0جبل تساال  – 0جبل الونشرَس
البَبان  – 0السلسلة النومَدَة
تتكون سلسلة االطلس الصحراوٌ من الجبال التالَة :
 - 1أوالد ناَل  – 01األوراس  – 00النمامشة
 – 8العمور
 – 0القصور
أ  :أنقل الخرَطة بواسطة الورق الشفاؾ علً كراسك  ,و عوض أرقام الجبال بؤسمابها
ب  :الحظ امتداد السلسلتَن ماذا َبدو لك ؟

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ

استثمار المكتسبات

تربَة بدنَة 00د

الزواػ رؼل٠الد ٌّٛالف اٌّٛاعٙخ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :ربـح المنطـقة) سَر اللعبة :
ـ فرَقان "أ"" ,ب" متساوَا العدد َؤخذ كل فرَق مكانه فٍ مَدانه ,بَنهما منطقة عازلة
حوالٍ 0م .ـ َعَن الفرَق الذٌ َبدأ اللعب عن طرَق القرعة.
ـ عند اإلشارة َرمٍ الذٌ عنده الكرة إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة األولً :تمسك الكرة من طرؾ الفرَق الخصم دون أن تسقط منطقة عازلة.
وهنا َستطَع البلعب التقدم ثبلث خطوات ورمَها بدوره
إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة الثانَة :توقؾ الكرة بعد سقوطها ,وهنا َكون
الرمٍ من نفس المكان دون التحرك.
ـ تحتسب نقطة للفرَق الذٌ استطاع أن َسقط الكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

مذنب هالٍ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

القمر

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن
المتعلم من
ان َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض حول
الشمس

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ سم مختلؾ الكواكب التٍ تسبح فٍ الفضاء .
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :من اكتشؾ مذنب هالٍ ؟ -متً َظهر المذنب ؟
 لماذا انتشر الخوؾ بَن الناس سنة  0101؟ متً عاد مذنب هالٍ آخر مرة إلً سماء الكرة األرضَة ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الكواكب ؟ـ بم تشعر و أنت تستمتع بنور القمر ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( القمر ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات ؟ ـ اذكر األشَاء
التٍ أحبها الشاعر * حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب
القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت
.......
الخ

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرةتكفٍ لـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ
رسم مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع
زمبلبك  *.بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَـــــة االنطبلق ـ أطالبهم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط الثالثـ ماذا تمثل الصورة ص 88ثم أمرهم بؤخذ رزنامة لمواقَت الشروق و الؽروب
ـ حدد النهار الموافق ل  00جوان ـ االنقبلب الصَفٍ ـ
ـ حدد النهار الموافق ل  00دَسمبر ـ االنقبلب الشتوٌ ـ
ـ النهار و اللَل الموافقان ل  00مارس ـ االعتدال الربَعٍ
المحتوي المعرفٍ َعود االختبلؾ بَن النهار و اللَل لمَبلن محور دوران األرض
المدار الصَفٍ  00جوان َوافق أطول أَام السنة
المدار الشتوٌ  00دَسمبر َوافق أقصر َوم فٍ السنة
االعتدال  00مارس و  00سبتمبر أَن تكون مدة النهار تساوٌ مدة اللَل .
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أقرب موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

تعبَر كتابٍ

كتابة َومَات 3

معالجة
رَاضَات
 00د

الكفاءة
القاعدَة

اٌىزً

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً وحدات
قَاس
االوزان و
استعماالتها
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة َومَات ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اكتب َومَة خاصة بك تسرد و
تصؾ فَها حدثا مهما عشته  ,أو أعماال قمت بها .
العناصر :
 /0تحدَد الزمان.
 /0تحدَد المكان.
 /0وصؾ الحدث.
 /0تحدَد الشخصَات ذات العبلقة.
 .موظفا اسما موصوال .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " كتابة َومَات " 0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

السبور
ة,
األلواح

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة َومَات 3
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ
ثبٌزٕبٍج١خ

معالجة لؽة
عربَة 00د

االسماء
الموصولة

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات.
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً االسماء
الموصولة و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق * :ثمن  0قطع من الطباشَر  8دَنار .
 ما هو سعر  8قطع ؟  0قطعة ؟  00قطعة ؟بناء التعلم أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات

(  10و ) 010
 أطلب ا طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أطلب تجول بَن الصفوؾ  ,أطلب الحظ األعمال  ,أطلب شجع و أطلب حدد مختلؾ
اإلجراءات و أطلب حصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

الرسول فٍ المدَنة ص ()00

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍ ٝاٌٙغوح ٚ
موـو أٍـجبثٙب
ِ ٚواؽٍٙب ٚ
ثؼ٘ أػّبي
اٌوٍٛي  jفٟ
اٌّلٕ٠خ
إٌّٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق *ما هو تارَخ الهجرٌ؟ لماذا سمٍ بهذا االسم؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
نقضوا العهد  ,األوس و الخزرج أطرح األسبلة التالَة * كَؾ آخً الرسول صلً هللا
علَه وسلم بَن المهاجرَن و األنصار ؟* لماذا اهتم الرسول صلً هللا علَه وسلم بؤن
َكون أول عمل له بناء المسجد ؟أقرأ الجمل ص ( )45ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
أول أمر فكر فَه رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بعد أن وصل إلً المدَنة هو بناء
المسجد .اشترك الرسول صلً هللا علَه وسلم بالمإاخاة بَن المهاجرَن و األنصار
حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و الطمؤنَنة بَن المسلمَن و
ؼَرهم .بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
ص َر ُه ّ
هللاُ إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّذَِنَ َك َف ُرو ْا َثان ٍَِ ا ْث َن َْ ِن إِ ْذ ُه َما فٍِ
ص ُرو ُه َف َقدْ َن َ
قال هللا تعالً  :إِالَّ َتن ُ
نزل َ ّ
ِصاح ِِب ِه الَ َت ْح َزنْ إِنَّ َّ
هللا َم َع َنا َفؤ َ َ
سكَِ َن َت ُه َعلَ َْ ِه َوأَ ََّ َدهُ ِب ُج ُنو ٍد لَّ ْم
هللاُ َ
ار إِ ْذ ََقُول ُ ل َ
ا ْل َؽ ِ
هللا ه ٍَِ ا ْل ُع ْل ََا َو ّ
هللاُ َع ِزَ ٌز َحكَِ ٌم
س ْفلًَ َو َكلِ َم ُة ّ ِ
َت َر ْوهَا َو َج َعل َ َكلِ َم َة الَّذَِنَ َك َف ُرو ْا ال ُّ
استثمار المكتسبات* :ضع عبلمة ص أمام الجواب الصحَح و عبلمة خ أمام الجواب
الخاطٍءـ هاجر الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً المدَنة المنورة خوفا من قرَش
ـ فرح المسلمون بقدوم الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً المدَنة المنورة
ـ األنصار هم سكان مكة  /ـ قبل األنصار بالمإاخاة مع المهاجرَن  /ـ أول عمل قام
به الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ المدَنة بناء بَته  /ـ اشترك المهاجرون و
األنصار فٍ بناء المسجد
* لماذا حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و السبلم فٍ مجتمع
المدَنة المنورة و كَؾ تم ذلك ؟

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
......................................................................................... ...........................................................................................................

من  28فٌفري إلى  03مارس
2016
() 23
األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع الثالث و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  08فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  01 :جمادي األولً 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

إسحاق نَوتن و االرض ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة َومَات 0

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

تربَة إسبلمَة  00د

الرسول فٍ المدَنة ص ()00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍ ٝاٌٙغوح ٚ
موـو أٍـجبثٙب ٚ
ِواؽٍٙب ٚ
ثؼ٘ أػّبي
اٌوٍٛي  jفٟ
اٌّلٕ٠خ إٌّٛهح

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ أذكـــــر بعض االختراعات األخري أو بعض االكتشافات
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) عم ٌتحدّث النص ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( اعتنت به ـ
األلعاب اآللَة ـ مروحَة هوابَة ـ الوباء ـ توالت ــ قوة مؽناطَسَة َشبح بطرَقة الفراشة )
 -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر
أسبلة موجهة  :من هٍ شخصَات هذا النص ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ
علً أن نَوتن لم تمنعه الحَاة الصعبة من أن َكشؾ مواهبه ؟ ـ هل كان نَوتن َلعب كما
َلعب زمبلإه ؟ـ فٍ الفقرة الثالثة ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن كان موهوبا ؟
ـ أَن كان نَوتن َقضٍ وقته حَنما عاد إلً الضَعة ؟ ـ ماذا فعل نَوتن حتً َصل الً
معرفة سبب سقوط التفاحة ؟ــ ماذا اكتشؾ نَوتن بعد التجربة التٍ قام بها ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما هٍ العبارات التٍ تدل علً تم َّز إسحاق نَوتن ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ هل تساءل الناس عن سقوط الثمار من األشجار ؟
ألٌ شٍء كان إسحاق نَوتن م َّاال ؟ ـ ما هٍ األشَاء
ـ أَن ولد إسحاق نَوتن ؟ و متً ؟ـ ّ
التٍ ركبها و هو صؽَر ؟ـ هل كل األجسام تنجذب إلً األرض ؟ -اختر شخصَة من
الشخصَات التٍ قامت بؤعمال ها ّمة أو باكتشاؾ من االكتشافات و ق ّدمها لزمبلبك و اعرض
علَهم ما اكتشفته هذه الشخصَة -.هل حاولت فٍ َوم من األَام أن تصنع شَبا جدَدا ؟
اشرح لزمبلبك ما قمت به و ب َّن لهم سبب اختَارك لصنع هذا الشٍء  .تبدٌ لجنة التحكَم
رأَها فٍ العروض و تختار أحسنها  .تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض و تختار
أحسنها .لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك
التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق *ما هو تارَخ الهجرٌ؟ لماذا سمٍ بهذا االسم؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
نقضوا العهد  ,األوس و الخزرج أطرح األسبلة التالَة * كَؾ آخً الرسول صلً هللا علَه
وسلم بَن المهاجرَن و األنصار ؟* لماذا اهتم الرسول صلً هللا علَه وسلم بؤن َكون أول
عمل له بناء المسجد ؟أقرأ الجمل ص ( )45ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
أول أمر فكر فَه رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بعد أن وصل إلً المدَنة هو بناء المسجد
.اشترك الرسول صلً هللا علَه وسلم بالمإاخاة بَن المهاجرَن و األنصار
حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و الطمؤنَنة بَن المسلمَن و ؼَرهم
.بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
ص َر ُه ّ
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استثمار المكتسبات* :ضع عبلمة ص أمام الجواب الصحَح و عبلمة خ أمام الجواب
الخاطٍءـ هاجر الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً المدَنة المنورة خوفا من قرَش
ـ فرح المسلمون بقدوم الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً المدَنة المنورة
ـ األنصار هم سكان مكة  /ـ قبل األنصار بالمإاخاة مع المهاجرَن  /ـ أول عمل قام به
الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ المدَنة بناء بَته  /ـ اشترك المهاجرون و األنصار فٍ
بناء المسجد
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* لماذا حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و السبلم فٍ مجتمع المدَنة
المنورة و كَؾ تم ذلك ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

األػلاك اٌؼْو٠خ 8

تربَة مدنَة 00د

التبذَر و االقتصاد ص ( ) 00

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من قسمة
األعداد
العشرَة علً
, 011 , 01
 0111و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌْؼٛه
ثبٌَّئ١ٌٚخ
ػٕل االٍزٙالن
 ٚ ,مٌه
ثزغٕت اٌزجن٠و
 ٚااللزٖبك فٟ
إٌفمخ

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :ضرب عدد طبَعٍ أو عشرٌ فٍ  01أو  011أو 0111
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اكتشاؾ  *:سحب األب من صندوق التوفَر مبلؽا قدره
 13457,56دَنارا لشراء مكتبة بالتقسَط علً  10دفعات متساوَة
 جد ثمن كل دفعة  - .أكتب سعر المكتبة فٍ جدول األعداد -أكتب ثمن كل دفعة فٍ نفسالجدول  - .الحظ العددَن لتستنتج العبلقة بَنهما .
وضعَة التوظَؾ  :أقسم العدد التالٍ علً  01ثم  011ثم 011
العدد هو 00010010 :
* ماذا تستنتج ؟ لقسمة عدد عشرٌ علً  .................... 0111 , 011 , 01أكمل
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب ما
هٍ التدابَر البلزمة لتجنب تبذَر الماء عند تنظَؾ الفم بمعجون األسنان و االستحمام و
تركَب شبكة المَاه ؟
ما هٍ التدابَر البلزمة للمحافظة علً الكهرباء ؟
*حدد االختَار المناسب مماَلٍ  :التدفبة بالؽاز  /التدفبة بالكهرباء  /استعمال مصابَح اإلنارة
العمومَة  /استعمال مصابَح النَون
ما هٍ فوابد إطفاء المصباح أثناء النوم ؟
ماذا تمثل الوثابق المبَنة فٍ الصفحة 00؟
أسؤلهم :ـ امؤل الفراغ الذٌ َحارب ظاهرة التبذَر
فٍ الحاالت التالَة
( عند استعمال الثبلجة  ,عند استعمال جهاز التكََؾ  ,عند استعمال مصابَح اإلضاءة  ,فترة
استراحة بعض األجهزة  ,عند استعمال الحنفَات ,عند االستحمام )
* َطالبهم بمبلحظة الجدول ص  08ثم أطالبهم بعد الشرح بالحل الفردٌ علً الكراسات
* قال هللا تعالً (  ...وكلوا و اشربوا وال تسرفوا إنه ال َحب المسرفَن)
أكتب مثالَن عن مضار اإلسراؾ
وقال هللا تعالً  .... (:وال تبذر تبذَرا إن المبذرَن كانوا إخوان الشَاطَن )
اذكر أمثلة عن التبذَر فٍ التؽذَة  ,استهبلك الطاقة  ,فٍ أدوات التعلَم
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
عندما أستهلك الماء و الكهرباء و الؽاز و الؽذاء أتجنب مظاهر التبذَر و اإلسراؾ بالتقَد
بقواعد االقتصاد  ,للمحافظة علً الطاقة و الؽذاء
ألن التبذَر و اإلسراؾ َلحق الضرر بالنفس و باآلخرَن
استثمار المكتسباتَ * :طالبهم بالقَام بالتجربة ثم تدوَن النتابج :
فتح مرش لمدة دقَقة لملء إناء و حساب كمَة الماء المتجمعة باللتر
ـ أثناء االستحمام استعمل الصابون  0د إذا أبقَت المرش مفتوحا أكون قد بذرت ما َقارب
...........ل
ـ أفتح الحنفَة مدة نصؾ دقَقة ألمؤل إناء و احسب كمَة الماء باللتر ...
ـ إذا أبقَت الحنفَة مفتوحة أثناء استعمال الفرشاة و معجون األسنان أثناء تنظَؾ فمٍ و
أسنانٍ مدة دقَقة أكون قد بذرت ما َقارب .......ل
أبحث عن مكان َقطر منه الماء و أضع تحته إناء مدة ساعة ثم احسب
كمَة الماء التٍ تبذر فٍ َوم واحد إذا لم َتم إصبلح العطب ........ل
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مبلحظات:
*ٌ -1 -وم األحد  20فٌفري تم استدعائً الى بسكرة رفقة السٌد المفتش إلحصاء أخطاء المتعلمٌن فً مادة اللغة العربٌة
* -2-نظرا لعدم تقدٌم أهم أنشطة هذه الوحدة لحضور اجتماع ببسكرة وٌوم تكوٌنً ووجود اختبارات الفصل الثانً ٌعاد
تناول هذه الوحدة مرة أخرى
....................................................................................................................................................................................................................

َوم  :االثنَن  01فَفرٌ  0100م الموافق لـــ  01 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المح
توي

قراءة (استثمار)
 00د

إسحاق نَوتن و االرض ()000

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة وتطبَقاتها)

االستثناء بــ  :ؼَر و سوي

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

تارَخ  00د

اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ ِٓ (  1956اٌٝ
) 1958

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
تعََن حرؾ
االستثناء و
استعماله و
التعرؾ علً
حركة اعراب
المستثنً و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة تناسبَة
عن ؼَرها.ـ
توظَؾ خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزمواء
إٌَلاد إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ أذكـــــر بعض االختراعات األخري أو بعض االكتشافات
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) عم ٌتحدّث النص ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( اعتنت به ـ األلعاب اآللَة ـ
مروحَة هوابَة ـ الوباء ـ توالت ــ قوة مؽناطَسَة َشبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من
هٍ شخصَات هذا النص ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن لم
تمنعه الحَاة الصعبة من أن َكشؾ مواهبه ؟ ـ هل كان نَوتن َلعب كما َلعب زمبلإه ؟ـ
فٍ الفقرة الثالثة ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن كان موهوبا ؟
ـ أَن كان نَوتن َقضٍ وقته حَنما عاد إلً الضَعة ؟ ـ ماذا فعل نَوتن حتً َصل الً
معرفة سبب سقوط التفاحة ؟ــ ماذا اكتشؾ نَوتن بعد التجربة التٍ قام بها ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
شجع نَوتن علً مواصلة الدراسة ؟
وضعَـــــة االنطبلق ـ من الذٌ ّ
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ بماذا شهد الرجل المسن لنَوتن ؟
ـ كَؾ كان َلعب إسحاق نَوتن ؟:كان األطفال َلعبون بؤشَاء بسَطة إال طفبل اسمه نَوتن
فإنه كان َلهو باأللعاب اآللَة .و كان َستخدم أدواته الصؽَرة لفحص كل ما َحَط به .
فٍ إحدي المرات كان جالسا تحت شجرة تفاح فسقطت علً رأسه تفاحة  .تساءل عن
سبب سقوطها  .و للوصول إلً الجواب قام بعدّة تجارب  ,و عرؾ أن كل األجسام تنجذب
قوة هذه
إلً األرض إال الجسم الذٌ تكون سرعته كبَرة جدّا فإنه َستطَع أن َتخلص من ّ
الجاذبَة  -.أطلب من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة
ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الجمل الممَزة بؤلوان مختلفة.
القاعدة :ـ المستثنً بـ :ؼَر  -سوي َجب جره باإلضافة.
ؼَر أحمد.
مثل  :أضاءت مصابَح الشارع سوي
مصباح * .فهم الطبلب القاعدة َ
ٍ
 سوي  :مستثنً منصوب بالفتحة المقدرة و هو مضاؾ . مصباح  :مضاؾ إلَه  -.ؼَر :مستثنً منصوب بالفتحة الظاهرة و هو مضاؾ . أحمد  :مضاؾ إلَه .استثمار المكتسبات :إنجاز التمارَن ( )1,2صفحة  128من كتاب اللؽة العربَة .
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرةتكفٍ لـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ
رسم مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع
زمبلبك  *.بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَــة االنطبلق  :ــ أذكر أهم أحداث المرحلة األولً من ثورة التحرَر ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  :مبلحظة السندات
التوضَحَة  :الصفحة  00و 00
 0ــ ما هٍ ابرز األحداث التٍ عرفتها المرحلة الثانَة من ثورة التحرَر ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟
ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟
ــ لماذا منح االستعمار االستقبلل للعدَد من الدول ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
تابع السلم الزمنٍ و تعرؾ علً التسلسل التارَخٍ لؤلحداث .
مإتمر الصومام فٍ  01اوت  0100ــ صدور صحَفة " المقاومة الجزابرَة " و استبدالها
بـ " المجاهد " سنة  0100ــ اختطاؾ ابرز قادة الثورة َوم  00اكتوبر . 0100
أستنتج :
تمَزت المرحلة الثانَة من الثورة ( 0100ــ  )0108بؤحداث هامة منها :
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ــ انعقاد مإتمر الصومام الذٌ زو ّد الثورة بمختلؾ الهَاكل والتنظَمات .
ــ قَام الثورة بنشاط إعبلمٍ متنوع إلسماع صوتها داخلَا و خارجَا .
ــ إضراب الطلبة عن الدراسة وانضماهم إلً الثورة وتؤسَس عدّة اتحادات وطنَة .
ــ اندماج معظم األحزاب فٍ جبهة التحرَر الوطنٍ .
ــ تدوَل القضَة الجزابرَة بدخولها المحافل العالمَة
استثمار المكتسبات :ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟
ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

وضعَات أنشطة التعلم

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من ان
َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض
حول
الشمس

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

وضعَـــــة االنطبلق ـ َطالبهم المعلم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط الثانٍ أقرأ الفقرة أعلً ص  80أدعوهم للقراءات الفردَة
تؤملوا الوثَقة  0و أطالبهم بتحقَقها حَث ـ َتم توفَر مصباح َمثل الشمس و مجسم للكرة
األرضَة و قطعة صؽَرة من عجَنة خضراء لنحدد بها موضع الجزابر
وأطالبهم بوضع المصباح و المجسم ـ الحظ الوثَقة ـ ثم تدوَر المجسم
اجعل منطقة العجَنة الخضراء باتجاه اإلضاءة ـ قارن بَن طول مدة النهار و طول مدة
اللَل فٍ أٌ فصل نحن ؟
ثم االنتقال لمبلحظة الوثَقة  0و تحقَق الوضعَة المبَنة فٍ الشكل
قارن بَن طول مدة النهار و طول مدة اللَل فٍ أٌ فصل نحن ؟
قارن بَن وضعَتٍ محور األرض بالنسبة للشمس فٍ كل من الوثَقتَن  ,ماذا
تستنتج؟المحتوي المعرفٍ َعود االختبلؾ بَن النهار و اللَل لمَبلن محور دوران األرض
المدار الصَفٍ  00جوان َوافق أطول أَام السنة
المدار الشتوٌ  00دَسمبر َوافق أقصر َوم فٍ السنة
االعتدال  00مارس و  00سبتمبر أَن تكون مدة النهار تساوٌ مدة اللَل .
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه وعند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أبعد موضع لها عن األرض  ,فٍ أٌ فصل نحن؟

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
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َوم :الثبلثاء  10مارس  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

قراءة (استثمار)
 00د

إسحاق نَوتن و االرض ()000

الكفاءة
القاعدَة

صرؾ أو إمبلء

مراجعة االسم الممدود و المنقوص
و المقصور

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان كٚه
اٌؼٍٚ َٛ
االفزواػبد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ
َتمكن المتعلم
من التحكم فٍ
استعمال االسم
الممدود و
المنقوص و
المقصور فٍ
مواضع
مختلفة -
َستعملها
وَستثمرها
بكَفَة
صحَحة
َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

جؽرافَا

العوامل المتحكمة فٍ توزَع السكان ( طبَعَة –
مناخَة – اقتصادَة ) .

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ـ أذكـــــر بعض االختراعات األخري أو بعض االكتشافات
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

عم ٌتحدّث النص ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( اعتنت به ـ األلعاب اآللَة ـ
مروحَة هوابَة ـ الوباء ـ توالت ــ قوة مؽناطَسَة َشبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :من هٍ
شخصَات هذا النص ؟ ـ فٍ الفقرة الثانَة  ,ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن لم تمنعه
الحَاة الصعبة من أن َكشؾ مواهبه ؟ ـ هل كان نَوتن َلعب كما َلعب زمبلإه ؟ـ فٍ الفقرة
الثالثة ما هٍ العبارة التٍ تدل ّ علً أن نَوتن كان موهوبا ؟
ـ أَن كان نَوتن َقضٍ وقته حَنما عاد إلً الضَعة ؟ ـ ماذا فعل نَوتن حتً َصل الً
معرفة سبب سقوط التفاحة ؟ــ ماذا اكتشؾ نَوتن بعد التجربة التٍ قام بها ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

وضعَـــــة االنطبلق  -من كان َشجع إسحاق نَوتن علً مواصلة الدراسة فٍ الجامعة ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ هل هناك من وصل إلً هذه النتَجة قبله ؟
ـ بم سمٍ هذا القانون الذٌ اكتشفه ؟مراجعة االسم  :المنقوص  ,الممدود  ,المقصور .
 -0صنؾ األسماء التالَة فٍ الجدول :المنقوص الممدود المقصور الهواء – اللَالٍ – صحراء
– المرمً –الراعٍ – إفرَقَا –
المقصور
الممدود
المنقوص
عناء – ماض  -الصفا
 -0استخرج من نص القراءة "
إسحاق نَوتن و األرض ":اسما منقوصا  ,ممدودا ,مقصورا
.استثمار المكتسبات  -دعوة التبلمَذ الً تكوَن جمل تحتوٌ علً  :اسم منقوص او ممدود او
مقصور مع التوضَح

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرة تكفٍلـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ رسم
مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك *.
بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَـة ــ ــ ماهٍ العوامل التٍ تسبب هذا االختبلؾ ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛاألٚي :
 :الؽع اٌقو٠طخ ّىً86ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌّْبٌ ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله ٘نٖ اٌىضبفخ ؟
الؽع اٌْىً 86ٓ2
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜ؟
ــ ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ ِورفؼخ أَ ِٕقفٚخ ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِ ُ١ورفؼخ ؟
ــ و١ف ٘ ٟامْ ؟
وض١و اٌَىبْ
*امْ اإللٍ ُ١اٌّْبٌ ٟغي٠و األِطبه ِؼزلي اٌؾواهح
الؽع اٌقو٠طخ ّىً 87ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
الؽع اٌْىً 87ٓ4
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜف ٟاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ٟ؟ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ وج١وح ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِٕ ُ١بٍجخ ؟ و١ف ٘ ٟامْ؟
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ا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ
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تربَة بدنَة 00د

الزواػ رؼل٠الد ٌّٛالف اٌّٛاعٙخ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

إٌْب ٛاٌضبٔ : ٟرؤًِ اٌٖٛهح اٌْىً (1أ,ة,ط)ٓ88
ــ ِبما رّضً وً ٕٛهح ِٕٙب ؟
ــ ػوف اٌَ , ًٙاٌٚٙجخ  ,اٌغجً
ــ هرت ٘نٖ اٌزٚبه ِٓ ٌ٠ؽ١ش األّ٘١خ ثبٌَٕجخ ٌالٍزمواه اٌَىبٌّٔ. ٟبما ؟
رؼل ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ ػىٌ اٌّورفؼبد .
*امْ اٌزٚبه ٌ٠اٌَ١ٍٙخ
 2ـ الؽع فو٠طخ اٌّلْ ّىً : 88ٓ2رغل أْ أُ٘ اٌّلْ رزووي ف ٟاٌَٛٙي اٌَبؽٍ١خ ِضً :
ٍ٘ٚ ًٙواْ ِ ,ز١غخ ,ػٕبثخ
ٚثؼ٘ اٌَٛٙي اٌلافٍ١خ ِضً  ًٍٙ :لَٕطٕ١خ ٍ ,ط١ف
أِب اٌّلْ اٌٖؾوا٠ٚخ  ,فززووي ف ٟاٌٛاؽبد ِضً  :ثَىوح  ,األغٛاٛ
ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ
*امْ اٌَٛٙي اٌيهاػ١خ رغٍت اٌٙ١ب أػلاك وج١وح ِٓ اٌَىبْ فٟٙ
الؽع اٌج١بٔبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغلٚي ّىً 88ٓ 3
ٔغل أْ ثؼ٘ اٌّلْ ِضً (أهى , ٛ٠ػٕبثخ ٍ ,ى١ىلح  ,ؽبٍَِ ٟؼٛك ) لل رٚبػف ػلك ٍىبٔٙب
وض١وا
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌوٍّ ٟثٙنٖ اٌّلْ ؟
ــ ً٘ ٍبُ٘ ٘نا إٌْب ٛف ّٛٔ ٟاٌَىبْ ؟ و١ف ؟
أٍزٕزظ ٌٍ :زَبلٚ ٜاٌؾواهح كٚه وج١و ف ٟرٛى٠غ اٌَىبْ
ــ إٌّبٛك اٌغي٠وح األِطبه اٌّؼزلٌخ إٌّبؿ رورفغ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
ــ إٌّبٛك اٌمٍٍ١خ األِطبه اٌْل٠لح اٌؾواهح رٕقف٘ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
إٌْب ٛاٌٖٕبػ ِٓ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟرغٍت اٌَىبْ ألٔٗ ٛ٠فو ٌ ُٙاٌْغً
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :ربـح المنطـقة) سَر اللعبة :
ـ فرَقان "أ"" ,ب" متساوَا العدد َؤخذ كل فرَق مكانه فٍ مَدانه ,بَنهما منطقة عازلة
حوالٍ 0م .ـ َعَن الفرَق الذٌ َبدأ اللعب عن طرَق القرعة.
ـ عند اإلشارة َرمٍ الذٌ عنده الكرة إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة األولً :تمسك الكرة من طرؾ الفرَق الخصم دون أن تسقط منطقة عازلة.
وهنا َستطَع البلعب التقدم ثبلث خطوات ورمَها بدوره
إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة الثانَة :توقؾ الكرة بعد سقوطها ,وهنا َكون
الرمٍ من نفس المكان دون التحرك.
ـ تحتسب نقطة للفرَق الذٌ استطاع أن َسقط الكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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الكفاءة
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مطالعة موجهة
 00د

مذنب هالٍ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

القمر

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ ثبٌزٕبٍج١خ

ت.ع.
و تكنولوجَة

حركة االرض حول الشمس

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن
المتعلم من
ان َربط
تعاقب
الفصول
بحركة
االرض حول
الشمس

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ سم مختلؾ الكواكب التٍ تسبح فٍ الفضاء .
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :من اكتشؾ مذنب هالٍ ؟ -متً َظهر المذنب ؟
 لماذا انتشر الخوؾ بَن الناس سنة  0101؟ متً عاد مذنب هالٍ آخر مرة إلً سماء الكرة األرضَة ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الكواكب ؟ـ بم تشعر و أنت تستمتع بنور القمر ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( القمر ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ ما الذٌ تتحدث عنه هذه األبَات ؟ ـ اذكر األشَاء
التٍ أحبها الشاعر * حاول أن تلخص النص مبرزا أهم المعلومات التٍ ذكرت عن ألعاب
القوي .
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة
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وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  1 :ـ ثمن الكَلوؼرام الواحد من التفاح  120دَنارا
 أكمل الجدول التالٍ :ص  98ـ ناقش مع زمبلبك طرَقة ملء هذا الجدول . 2نحضر بـ  6بَضات فطَرة تكفٍ لـ  4أشخاص  .كم بَضة تلزمنا لتحضَر فطَرةتكفٍ لـ  4 , 8 , 12 , 16 , 20 :أشخاص  .ص 98
* ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع زمبلبك .
 3ـ رسمت المعلمة مستطَبل طوله  cm 40و عرضه  cm 2 0و طلبت من التبلمَذ
رسم مستطَبلت أبعادها كما َلٍ  :ص  *98ما هٍ الطرَقة التٍ استعملتها ؟ ناقش مع
زمبلبك  *.بعد مناقشتك لمختلؾ الجداول السابقة هل توصلت إلً أنها تمثل جداول تناسبَة ؟
 4ـ الجدول اآلتٍ َوضح استهبلك شاحنة للبنزَن  :ص 104
* امؤل الجدول ثم اشرح الطرَقة التٍ اتبعتها .
وضعَة التوظَؾ  :استثمار المكتسبات * :كتلة علبتَن من الطماطم  800ؼرام .
 ما هٍ كتلة  4علب ؟  6علب ؟* وزن رشَد وهو فٍ سن العاشرة  30كَلوؼراما . كم َصبح وزنه فٍ سن العشرَن ؟* أٌ الوضعَتَن هٍ وضعَة تناسبَة ؟ ولماذا ؟وضعَـــــة االنطبلق ـ أطالبهم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*هل الحرارة و البرودة علً وجه األرض ناتجتان عن المسافة
التٍ تفصلنا عن الشمس ؟* ما الذٌ َجعل الفصول تتعاقب ؟
النشاط الثالثـ ماذا تمثل الصورة ص 88ثم أمرهم بؤخذ رزنامة لمواقَت الشروق و الؽروب
ـ حدد النهار الموافق ل  00جوان ـ االنقبلب الصَفٍ ـ
ـ حدد النهار الموافق ل  00دَسمبر ـ االنقبلب الشتوٌ ـ
ـ النهار و اللَل الموافقان ل  00مارس ـ االعتدال الربَعٍ
المحتوي المعرفٍ َعود االختبلؾ بَن النهار و اللَل لمَبلن محور دوران األرض
المدار الصَفٍ  00جوان َوافق أطول أَام السنة
المدار الشتوٌ  00دَسمبر َوافق أقصر َوم فٍ السنة
االعتدال  00مارس و  00سبتمبر أَن تكون مدة النهار تساوٌ مدة اللَل .
استثمار المكتسبات :ـ حدد المسار الذٌ تكون الشمس فَه و عند منتصؾ النهار بالتوقَت
الشمسٍ فٍ أقرب موضع لها عن األرض فٍ أٌ فصل نحن ؟
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رَاضَات
 00د

الكفاءة
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اٌىزً

٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
اٌمجٍ١خ
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ
علً وحدات
قَاس
االوزان و
استعماالتها
و استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة َومَات ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اكتب َومَة خاصة بك تسرد و
تصؾ فَها حدثا مهما عشته  ,أو أعماال قمت بها .
العناصر :
 /0تحدَد الزمان.
 /0تحدَد المكان.
 /0وصؾ الحدث.
 /0تحدَد الشخصَات ذات العبلقة.
 .موظفا اسما موصوال .
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " كتابة َومَات " 0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

السبور
ة,
األلواح

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  10مارس  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة َومَات 3
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِزؼٍمخ
ثبٌزٕبٍج١خ

معالجة لؽة
عربَة 00د

االسماء
الموصولة

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من تمََز
وضعَة
تناسبَة عن
ؼَرها.ـ
توظَؾ
خواص
التناسبَة لحل
مشكبلت.
ـ تحلَل
مخططات.
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً االسماء
الموصولة و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق * :ثمن  0قطع من الطباشَر  8دَنار .
 ما هو سعر  8قطع ؟  0قطعة ؟  00قطعة ؟بناء التعلم أطلب من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات

(  10و ) 010
 أطلب ا طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أطلب تجول بَن الصفوؾ  ,أطلب الحظ األعمال  ,أطلب شجع و أطلب حدد مختلؾ
اإلجراءات و أطلب حصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

الرسول فٍ المدَنة ص ()00

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍ ٝاٌٙغوح ٚ
موـو أٍـجبثٙب
ِ ٚواؽٍٙب ٚ
ثؼ٘ أػّبي
اٌوٍٛي  jفٟ
اٌّلٕ٠خ
إٌّٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق *ما هو تارَخ الهجرٌ؟ لماذا سمٍ بهذا االسم؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
نقضوا العهد  ,األوس و الخزرج أطرح األسبلة التالَة * كَؾ آخً الرسول صلً هللا
علَه وسلم بَن المهاجرَن و األنصار ؟* لماذا اهتم الرسول صلً هللا علَه وسلم بؤن
َكون أول عمل له بناء المسجد ؟أقرأ الجمل ص ( )45ثم أطالبهم بالقراءات الفردَة
أول أمر فكر فَه رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بعد أن وصل إلً المدَنة هو بناء
المسجد .اشترك الرسول صلً هللا علَه وسلم بالمإاخاة بَن المهاجرَن و األنصار
حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و الطمؤنَنة بَن المسلمَن و
ؼَرهم .بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص
ص َر ُه ّ
هللاُ إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّذَِنَ َك َف ُرو ْا َثان ٍَِ ا ْث َن َْ ِن إِ ْذ ُه َما فٍِ
ص ُرو ُه َف َقدْ َن َ
قال هللا تعالً  :إِالَّ َتن ُ
نزل َ ّ
ِصاح ِِب ِه الَ َت ْح َزنْ إِنَّ َّ
هللا َم َع َنا َفؤ َ َ
سكَِ َن َت ُه َعلَ َْ ِه َوأَ ََّ َدهُ ِب ُج ُنو ٍد لَّ ْم
هللاُ َ
ار إِ ْذ ََقُول ُ ل َ
ا ْل َؽ ِ
هللا ه ٍَِ ا ْل ُع ْل ََا َو ّ
هللاُ َع ِزَ ٌز َحكَِ ٌم
س ْفلًَ َو َكلِ َم ُة ّ ِ
َت َر ْوهَا َو َج َعل َ َكلِ َم َة الَّذَِنَ َك َف ُرو ْا ال ُّ
استثمار المكتسبات* :ضع عبلمة ص أمام الجواب الصحَح و عبلمة خ أمام الجواب
الخاطٍءـ هاجر الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً المدَنة المنورة خوفا من قرَش
ـ فرح المسلمون بقدوم الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً المدَنة المنورة
ـ األنصار هم سكان مكة  /ـ قبل األنصار بالمإاخاة مع المهاجرَن  /ـ أول عمل قام
به الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ المدَنة بناء بَته  /ـ اشترك المهاجرون و
األنصار فٍ بناء المسجد
* لماذا حرص الرسول صلً هللا علَه وسلم علً نشر األمن و السبلم فٍ مجتمع
المدَنة المنورة و كَؾ تم ذلك ؟

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
......................................................................................... ...........................................................................................................

من  06مارس إلى  10مارس
2016
() 25
األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع الرابع و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  10مارس  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً 0000
هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15

النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

حفبلت عرس ()001

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

رسالة الً قرَب

رَاضَات 00د

اٌؼاللبد اٌؾَبث١خ ث ٓ١األػلاك
اٌؼْو٠خ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
االػزياى
ثبٌزمبٌ١ل
اٌّؾٍ١خ ٚ
اٌ١ٕٛٛخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
ترسم فَه
خطة للنجاح
َتمكن المتعلم
من معرفة
الكتابتَن
العشرَة
والكسرَة
لبعض األعداد
واستعمالهما
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

تربَة إسبلمَة  00د

الرسول َصالح قرَش ص (
) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍ ٝاٌٙغوح ٚ
موـو أٍـجبثٙب ٚ
ِواؽٍٙب ٚ
ثؼ٘ أػّبي
اٌوٍٛي  jفٟ
اٌّلٕ٠خ إٌّٛهح

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ــ ماهٍ االحتفاالت التٍ تكثر فٍ فصل الربَع ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) كم ٌوما تدوم حفالت العرس ؟ ـ من ٌصف لنا القاعة التً تقام فٌها االعراس ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( جوق الموسَقً
حؾ به ـ متواصلة ـ اؼتباطهن ــ تصدّر العروس ــ إكلَل ــ انسدال المِندَل َ-شبح
ـ ّ
بطرَقة الفراشة)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ َكون المنزل الذٌ َختاره أهل العرَس ؟
ـ كَؾ َصَر المنزل فٍ المساء ؟ ـ إلً أَن َذهب ال ّناس بعد تناول الطعام ؟
ـ إلً أَن َعود موكب العرس ؟ ــ كَؾ تستقبل ال ّنساء العروس ؟
ـ هل َنتهٍ العرس فٍ َومه األول ؟ــ كَؾ وصؾ الكاتب العروس؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ كَؾ وصؾ الكاتب المنزل الذٌ أقَم فَه العرس ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ هل مراسَم هذا العرس الذٌ قراته تشبه مراسَم
اعراسكم ؟ـ كَؾ َبدأ التحضَر للعرس ؟ـ ما المظاهر التٍ تعرفنا بالعرس عن بقَة االفراح
االخري ؟ ـ هل حضرت عرسا اقَم فٍ حَكم ؟ـ كَؾ كان دورك فَه ؟ و هل ساعدتهم فٍ
ذلك ؟ -سؤلك صدَقك الذٌ َسكن فٍ مدَنة بعَدة عنكم بؤن تخبره كَؾ تقام االعراس عندكم
 .فكتبت له رسالة تخبره فَها عن ذلك  .صؾ له مظاهر االعراس عندكم
 اروٌ لزمبلبك ما قلته لصدَقك فٍ الرسالة  ..تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض وتختار أحسنها  .تبدٌ لجنة التحكَم رأَها فٍ العروض و تختار أحسنها .لخص النص الذٌ
قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق - :ما هو العدد الذٌ أضَؾ له  0أحصل علً  01؟
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :وضعَة المشكلة :
صبل علً نفس العبلمة فٍ االختبار فوجد أمَن علً
قالت المعلمة ألمَن و طارق أنهما تح ّ
ورقته الكتابة اآلتَة  15,5 :و وجد طارق الكتابة التالَة  15 :و 2/1ـ ماذا َعنٍ هذا ؟
وضعَة التوظَؾ :
أوجد الكتابة العشرَة للكسور التالَة  5/2 - 4/3 - 4/1 :ـ 5/3
وضعَة التمرَن :
 1ـ ضع األعداد العشرَة اآلتَة علً قطعة المستقَم المدرج اآلتٍ.
. 10/20 , , 10/12 10/5 , 10/8
, 10/11 , 10/14

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
وضعَة التوظَؾ  :اكتب األعداد العشرَة اآلتَة علً شكل كسر عشرٌ .
. 00001 , 10000 , 0000 , 0000
استثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 95خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .
وضعَـــــة االنطبلق * ما هٍ المهمة النٍ كلفت بها أسماء أثناء هجرة رسول هللا صلً هللا
علَه وسلم إلً المدَنة ؟** و لماذا لقبها بذات النطاقَن ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
* لماذا قدم النبٍ صلً هللا علَه وسلم إلً مكة ؟* ما الدلَل علً أن المسلمَن لم َكونوا
َرَدون الحرب ؟َقرأ المتعلم الجمل ص ( )49عندما سمعت قرَش بقدوم المسلمَن ظنت
أنهم َرَدون الحرب إال أن رسول هللا صلً هللا علَه وسلم توقؾ فٍ مكان َدعً الحدَبَة و
أعلم قرَشا أنه َرَد العمرة و لَس القتال  ,وقع صلح الحدَبَة فٍ السنة السادسة للهجرة
 ,رفضت قرَش السماح للرسول صلً هللا علَه وسلم ومن معه من المسلمَن بدخول مكة ,
قبل الرسول صلً هللا علَه وسلم التفاوض مع قرَش وعقد معها معاهدة سمَت صلح
الحدَبَة  ,نزل الوحٍ علً الرسول صلً هللا علَه وسلم َبشره بالنصر قال هللا تعالً :
لِ ََ ْؽف َِر لَ َك َّ
ص َر َك
نب َك َو َما َتؤ َ َّخ َر َو َُتِ َّم ن ِْع َم َت ُه َعلَ َْ َك َو ََ ْه ِد ََ َك صِ َرا ًطا ُّم ْس َتقَِ ًما َو ََن ُ
هللاُ َما َت َق َّد َم مِن َذ ِ
َّ
ص ًرا َع ِز ً
َزا
هللاُ َن ْ
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص قال هللا تعالً  :لَ َقدْ َرضِ ٍَ َّ
هللاُ َع ِن ا ْل ُم ْإ ِمنَِنَ إِذْ
ش َج َر ِة َف َعلِ َم َما فٍِ قُلُوبِ ِه ْم َفؤ َ َ
َُ َباَِ ُعو َن َك َت ْحتَ ال َّ
سكَِ َن َة َعلَ َْ ِه ْم َوأَ َثا َب ُه ْم َف ْت ًحا َق ِرَ ًبا
نزل َ ال َّ
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استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )49فٍ الكراسات
* لماذا سمَت المعاهدة التٍ تمت بَن الرسول صلً هللا علَه وسلم وقرَش بصلح الحدَبَة
؟* ما هٍ فٍ رأَك أسباب رفض قرَش دخول الرسول صلً هللا علَه وسلم ومن معه إلً
مكة ألداء العمرة ؟

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
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رَاضَات 00د

اٌؼاللبد اٌؾَبث١خ ثٓ١
األػلاك اٌؼْو٠خ

تربَة مدنَة 00د

الحَاة فٍ المدَنة ص 11

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من معرفة
الكتابتَن
العشرَة
والكسرَة
لبعض األعداد
واستعمالهما
و استؽبللها
فٍ وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
اٌّوافك
اٌّّ١يح
ٌٍّلٕ٠ـخ ٚ
االٍزفبكح ِٕٙب
 ٚ ,رغٕت ِب
ٚ٠و ثٙب

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس-مراقبة
وتصوَب
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق:

الوسا
بل

اكتب الكسور التالَة علً شكل أعداد عشرَة :

بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :أطلب ا من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات
(ص ) 65
 أشرح ا طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ ـ أتجولاستثمار المكتسبات * :تنجز التمارَن  4 , 3 ,2 , 1ص 66خبلل الحصة الثانَة .
ـ َتم التدرج مع التبلمَذ فٍ اإلنجاز الفردٌ َ ,تبع بالتصحَح الجماعٍ و الفردٌ .

وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 00وَدعوهم بعد شرح المطلوب ـ
لماذا َتردد المواطنون علً المساحات الخضراء فٍ المدن ؟ـ فَم َحتاج سكان المدن إلً
سكان األرَاؾ ؟ـ و ماذا َحتاج سكان الرَؾ من حاجات توفرها المدَنة ؟ـ ما هٍ نتابج
هجرة سكان الرَؾ للمدَنة ؟ـ كَؾ َتم الحد من النزوح الرَفٍ ؟ـ لماذا َزور سكان المدن
األرَاؾ ؟ ـ اذكر بعض نشاطات سكان الرَؾ  -ما هٍ أسباب االزدحام فٍ المدَنة ؟
لماذا َرؼب كثَر من السكان العَش فٍ المدَنة ؟ما هٍ المرافق المتوفرة فٍ المدن ؟
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
تكثر الهجرة نحو المدن ألنها تتوفر علً كثَر من المرافق التٍ َحتاج إلَها المواطنون منها
المرافق اإلدارَة و الصحَة والثقافَة و الترفَهَة مع تنوع وسابل النقل و كثرة األسواق و
المتاجر و المصانع ؼَر أن هذه الهجرة تتسبب فٍ كثَر من المشاكل
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  )10بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* أكتب المرافق اإلدارَة التٍ تكثر فٍ المدن وتقل فٍ األرَاؾ
* أكتب بعض مرافق النقل التٍ ال توجد فٍ الرَؾ
* أكتب المرافق الترفَهَة التٍ ال توجد إال فٍ المدن
* أكتب الصعوبات التٍ َعانٍ منها سكان المدن
* أطالبهم بإحصاء المرافق المتوفرة فٍ المدن و القلَلة فٍ األرَاؾ فٍ المَادَن التالَة
( السَاحة  ,الرَاضة  ,التثقَؾ و التسلَة  ,التعلَم  ,المطالعة و البحث )
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َوم  :االثنَن  10مارس  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المح
توي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

حفبلت عرس ()001

إعراب جمع المذكر
والمإنث السالمَن
كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

رَاضَات 00د

اٌّضٍضبد

تارَخ  00د

اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ ِٓ (  1956اٌ) 1958 ٝ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاالػزياى
ثبٌزمبٌ١ل اٌّؾٍ١خ
 ٚاٌ١ٕٛٛخ

أن َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  .أن َجَب
عن األسبلة
المطروحة --أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
اعراب الجمع
المذكر و المإنث
السالمَن و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من معرفة
أسماء و خواص
المثلثات و
وصفها و
رسمها .و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزمواء
إٌَلاد إلثواى
اٌّآصو ٚ
اٌجطٛالد
اٌْؼج١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ــ ماهٍ االحتفاالت التٍ تكثر فٍ فصل الربَع ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة
) كم ٌوما تدوم حفالت العرس ؟ ـ من ٌصف لنا القاعة التً تقام فٌها االعراس ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
حؾ به
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( جوق الموسَقً ـ ّ
ـ متواصلة ـ اؼتباطهن ــ تص ّدر العروس ــ إكلَل ــ انسدال المِندَل َ-شبح بطرَقة
الفراشة)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة  :ـ كَؾ َكون المنزل الذٌ َختاره أهل العرَس ؟
ـ كَؾ َصَر المنزل فٍ المساء ؟ ـ إلً أَن َذهب ال ّناس بعد تناول الطعام ؟
ـ إلً أَن َعود موكب العرس ؟ ــ كَؾ تستقبل ال ّنساء العروس ؟
ـ هل َنتهٍ العرس فٍ َومه األول ؟ــ كَؾ وصؾ الكاتب العروس؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ كَؾ َهنا أهل العرَس منزل العرس ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ لماذا َوقع المدعون بؤَدَهم مع الجوق ؟
ما الذٌ َحدث حَن تخرج العروس من بَت أهلها ؟ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص
وتحدَد أنواع الجمل الممَزة بؤلوان مختلفة - .إن المدعوَن مستمتعون بالحفل .
 وزعت الحلوَات علً الحاضرَن . كانت الحاضرات فرحات بالعروس. َستمتع الناس بالحفبلتالقاعدة - :عبلمة الرفع فٍ جمع المذكر السالم هٍ الواو و عبلمة نصبه وجره هٍ الَاء .
 عبلمة الرفع فٍ جمع المإنث السالم هٍ الضمة و عبلمة نصبه وجره هٍ الكسرةاستثمار المكتسبات :أعرب ما َلٍ  -:إن التلمَذات نشَطات  -.كرم المعلمون المجتهدَن ..
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وضعَة االنطبلق :أذكر اسماء بعض المضلعات
بناء التعلم * وضعَة المشكلة :
َستنتج شكل الطرَق
وَناقش زمبلءه فٍ نوع الشكلالوضعَة َ :2ستعَن باألدوات البلزمة لمعرفة ممَزات كل شكل

وضعَة التوظَؾ ٌ :مأل الفراغ بما ٌناسب
استثمار المكتسبات :انجاز التمرَن  1ص  101؟
وضعَــة االنطبلق  :ــ أذكر أهم أحداث المرحلة األولً من ثورة التحرَر ؟
بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ  :مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  00و 00
 0ــ ما هٍ ابرز األحداث التٍ عرفتها المرحلة الثانَة من ثورة التحرَر ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ متً انعقد مإتمر الصومام؟ ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟
ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟
ــ لماذا منح االستعمار االستقبلل للعدَد من الدول ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:تابع السلم الزمنٍ و تعرؾ علً التسلسل التارَخٍ
لؤلحداث .مإتمر الصومام فٍ  01اوت  0100ــ صدور صحَفة " المقاومة الجزابرَة " و
استبدالها بـ " المجاهد " سنة  0100ــ اختطاؾ ابرز قادة الثورة َوم  00اكتوبر . 0100
أستنتج  :تمَزت المرحلة الثانَة من الثورة ( 0100ــ  )0108بؤحداث هامة منها :
ــ انعقاد مإتمر الصومام الذٌ زو ّد الثورة بمختلؾ الهَاكل والتنظَمات .
ــ قَام الثورة بنشاط إعبلمٍ متنوع إلسماع صوتها داخلَا و خارجَا .ــ إضراب الطلبة عن
الدراسة وانضماهم إلً الثورة وتؤسَس عدّة اتحادات وطنَة .ــ اندماج معظم األحزاب فٍ
جبهة التحرَر الوطنٍ .ــ تدوَل القضَة الجزابرَة بدخولها المحافل العالمَة
استثمار المكتسبات :ــ متً انعقد مإتمر الصومام ؟ ــ ما هٍ أهم الصحؾ التٍ أصدرتها
قَادة الثورة ؟ ولماذا ؟ــ ماذا فعل االستعمار ضد السكان العزل و ضد قادة الثورة ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

االلقاح فٍ مختلؾ أوساط
العَش

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من أن
َقَم عبلقة
بَن نمط
االلقاح
عند
حَوان
ووسط
عَشه

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها
َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق ـ َطالبهم المعلم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*النشاط الثانٍ ـ أطالبهم بمبلحظة الوثَقة  0ص  010ماذا تشاهد
علً الصورة ؟ثم أسؤلهم قاببل :ـ لماذا َعتبر االقتران الحَوانات المشار إلَها فٍ الوثَقة
ضرورَا لتكاثرها ؟ـ أَن َتم االلقاح؟
ـ قارن بَن التكاثر عند هذه الحَوانات و التكاثر عند سمك التروتة
تستنتج؟المحتوي ـ َعتبر االلقاح ظاهرة مشتركة فٍ تكاثر الكابنات الحَة  ,ؼَر أنه َختلؾ
باختبلؾ وسط عَشها  .فٍ الوسط المابٍ َتم االلقاح ؼالبا فٍ وسط العَش أٌ خارج جسم
األنثً وَسمً ـ االلقاح الخارجٍ ـ
فٍ الوسط البرٌ َتم االلقاح داخل جسم األنثً و َسمً ـ االلقاح الداخلٍ ـ وهو َشترط
عملَة التزاوج ـ االقتران ـ و بتدخل أعضاء خاصة .
استثمار المكتسبات :بَن كَؾ َتم التكاثر عند سمك التروتة
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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......
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أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  18مارس  0100م الموافق لـــ  08 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

حفبلت عرس ()001

صرؾ أو إمبلء

عبلمات التؤنَث فٍ األسماء

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد اٌٛلف
 ٚاٍزؼّبي
لوائٓ ٌّؼوفخ
ِؼبٔ ٟاٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
االػزياى
ثبٌزمبٌ١ل
اٌّؾٍ١خ ٚ
اٌ١ٕٛٛخ
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً عبلمات
التؤنَث فٍ
األسماء -
َستعملها
وَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

رَاضَات 00د

اٌّضٍضبد

َتمكن المتعلم
من معرفة
أسماء و
خواص
المثلثات و
وصفها و
رسمها .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

جؽرافَا
توزَع السكان فٍ الجزابر

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  .أن َجَب
عن األسبلة
المطروحة --أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ
 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ــ ماهٍ االحتفاالت التٍ تكثر فٍ فصل الربَع ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة - :أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

كم ٌوما تدوم حفالت العرس ؟ ـ من ٌصف لنا القاعة التً تقام فٌها االعراس ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
حؾ به ـ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( جوق الموسَقً ـ ّ
متواصلة ـ اؼتباطهن ــ تصدّر العروس ــ إكلَل ــ انسدال المِندَل َ-شبح بطرَقة الفراشة)
 -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة
موجهة  :ـ كَؾ َكون المنزل الذٌ َختاره أهل العرَس ؟
ـ كَؾ َصَر المنزل فٍ المساء ؟ ـ إلً أَن َذهب ال ّناس بعد تناول الطعام ؟
ـ إلً أَن َعود موكب العرس ؟ ــ كَؾ تستقبل ال ّنساء العروس ؟
ـ هل َنتهٍ العرس فٍ َومه األول ؟ــ كَؾ وصؾ الكاتب العروس؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق عرؾ االسم( المنقوص  ,الممدود  ,المقصور)
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ ما الذٌ تقوم به العجوز التٍ تقؾ بجانب العروس ؟ـ -
أستدرج ا المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :حفبلت عرس .
 تقؾ بجانبها امرأة  – .صاحب العروس أختها لَلً .– التقت زَنب و سعاد فٍ العرس .
 تطَع أسماء أمها . أسجل األمثلة علً السبورة ا أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها .أدعو المتعلمَن إلًاستخراج األسماء المإنثة من االمثلة  .مع تحدَد عبلمات التانَث فَها وأتدرج مع المتعلمَن
إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن  * :عبلمات التؤنَث األسماء ثبلث تكون فٍ آخر
االسم -:التاء المتحركة مثل :امرأة – معلمة -األلؾ المقصورة مثل  :لَلً
 األلؾ الممدودة مثل  :أسماء* قد َكون االسم المإنث خال من عبلمات التؤنَث و َتم التعرؾ علَه بوضع " هذه " قبله
.استثمار المكتسبات  -إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحتٍ  00و  00من كراس النشاطات اللؽوَة.
وضعَة االنطبلق :ما هٍ أنواع المثلثات
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :انجاز التمرَنَن 2و 3ص  101بالطرقة المعتادة
استثمار المكتسبات :ارسم المثلث  abcحَث أطوال ضلعَن من أضبلعه 3 cm 4cm
قس طول الضلع الثالث

وضعَـة ــ ــ ــ عدد سكان والَة سطَؾ  000ملَون نسمة ومساحتها  0011كلم  , ²أحسب
الكثافة السكانَة بها .
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛاٌضبٌش  :رؤًِ اٌقو٠طخ ّىً. 79ٓ1ــ ِبما رّضً
؟ــ أ٠ ٓ٠مغ ٘نا اإللٍ ُ١؟أٍزؼ ٓ١ثّؼط١بد اٌغلٚي ّىً 79ٓ3ٚ2صُ أعت ػّب  ٍٟ٠ن
اٌٛال٠خ

ػٕبثخ

اٌغيائو

اٌّل٠خ

لَٕطٕ١خ

رٍَّبْ

ً ثٍؼجبً

ْ/وٍُ²

421

4167

99

406

102

163

ػلك اٌٛال٠بد
اٌَّبؽخ (وٍُ)²
ػلك اٌَىبْ (َّٔخ )
اٌىضبفخ

25
102781
21278023
/ْ207وٍُ ²

ال
رو
اػ
رؼ
ك
٠ال
د
ٌّ
ٚا
ل
تر
ف
باٌ
َة
ِ

ــ ً٘ اٌىضبفخ ثٙنا اإللٍِ ُ١زَب٠ٚخ ف ٟوً اٌٛال٠بد ؟ــ ِب٘ ٟاٌٛال٠بد األّل وضبفخ ؟
ــ ِب٘ ٟاٌٛال٠بد ماد اٌىضبفخ اٌّزٍٛطخ ؟ــ ِب٘ ٟاٌٛال٠بد ماد اٌىضبفخ اٌمٍٍ١خ ؟
إٌْب ٛاٌواثغ :رؤًِ اٌقو٠طخ ّىً 80ٓ 1ــ ِبما رّضً ؟ــ ا٠ ٓ٠مغ الٍ ُ١اٌٚٙبة اٌؼٍ١ب ؟
ــ اٍزؼٓ ثّؼط١بد اٌغلٚي ّىً ٚ , 2اٍزٕزظ اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ثباللٍ ُ١اال. ٍٜٚ
الوا ِفزبػ اٌقو٠طخ صُ لبهْ ث: ٓ١ــ ٚال٠خ ٍط١ف ٚٚال٠خ اٌجِ , ٘١بما ٠زجٌ ٓ١ه ؟
ــ ً٘ عّ١غ ِٕبٛمٙبما االلٍ ُ١ماد وضبفخ ٚاؽلح ؟
أٍزٕزظ  :رورفغ اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ف ٟاإللٍ ُ١اٌزٍ ٟاهرفبػب وج١وا ام رًٖ ف ٟثؼ٘ إٌّبٛك اٌٝ
أوضو ِٓ /ْ3000وٍُ .²
٠زّ١ي اإللٍ ُ١اٌغٕٛث( ٟاٌٖؾوا )ٞٚثبٔقفبٗ ّل٠ل فَٔ ٟجخ وضبفزٗ اٌَىبٔ١خ
استثمار المكتسبات
ــ ِب٘ ٟاٌٛال٠بد ماد اٌىضبفخ اٌّزٍٛطخ ؟ــ ِب٘ ٟاٌٛال٠بد ماد اٌىضبفخ اٌمٍٍ١خ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ
صور
خرابط

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :ربـح المنطـقة) سَر اللعبة :
ـ فرَقان "أ"" ,ب" متساوَا العدد َؤخذ كل فرَق مكانه فٍ مَدانه ,بَنهما منطقة عازلة
حوالٍ 0م .ـ َعَن الفرَق الذٌ َبدأ اللعب عن طرَق القرعة.
ـ عند اإلشارة َرمٍ الذٌ عنده الكرة إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة األولً :تمسك الكرة من طرؾ الفرَق الخصم دون أن تسقط منطقة عازلة.
وهنا َستطَع البلعب التقدم ثبلث خطوات ورمَها بدوره
إلً أبعد مكان ممكن من منطقة الخصم.
الحالة الثانَة :توقؾ الكرة بعد سقوطها ,وهنا َكون
الرمٍ من نفس المكان دون التحرك.
ـ تحتسب نقطة للفرَق الذٌ استطاع أن َسقط الكرة
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
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اللوح
ة
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ت
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مبلحظات:
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َوم  :األربعاء  11مارس  0100م الموافق لـــ  01 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المحتو
ي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

االفبلم السَنمابَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

النجار

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ الٍزضّبه
اٌّؼبهف

ت.ع.
و تكنولوجَة

االلقاح فٍ مختلؾ أوساط
العَش

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
أن َقَم
عبلقة بَن
نمط االلقاح
عند حَوان
ووسط
عَشه

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ أذكر بعض الحصص التلفزَونَة التٍ شاهدتها .
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  - :ما هو االسم الذٌ َطلق علً األفبلم ؟
 من َرشد الممثلَن و المصورَن ؟  -ما هو دور المنتج ؟  -متً َصبح الممثل نجما ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الحرؾ التٍ تعرفها ؟ـ ما هٍ االثاث التٍ َصنعها النجار ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( النجار ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ مم تصنع الطاوالت ؟ ـ ماهٍ االدوات التٍ َستعملها
النجار
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اٌّْىً 1
أحَط حقل مر ّبع الشكل طول ضلعه M 206بثبلثة صفوؾ من الشرَط ال ّ
شابك .
1.ما هو طول الشرَط المستعمل  ,عِ ْلما ً أنَّ فتحة باب الحقل عرضها ُ 20 Mتركَتْ من دون
شرَطِ ال َّ
المتر من ال ّ
شابكِ هو DA 24 :؟
تسََِج ؟ 2.ما هٍ كلفة ال ّتسََِج إذا كانَ ثمنُ
ِ
المشكل 2
أوجد شكل َْن لهما نفس المحَط و مساحتان مختلفتان.
المشكل 3
ٌ
ٌ
مستطَلة طولها  ,M 36إذا كان عرضها  4/1من طولها .
حدَقة
·ما هٍ مساح ُتها باآلر ؟
استثمار المكتسبات :المشكل 4
ُت ْف ِر ُغ ٌ
كَس واح ٍد فٍ مُدَّ ِة 5MIN .
آلة 24KGمن الدقَق فٍ
ٍ
1.ما هو وزن  6أكَاس  12 ,كَسا  16 ,كَسا ؟
2.ما هٍ المدّ ة ال ُم ْس َت ْؽ َرقة لملء  24كَسا ً
وضعَـــــة االنطبلق ـ َطالبهم المعلم باستظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلمات :التساإالت*النشاط الثانٍ ـ أطالبهم بمبلحظة الوثَقة  0ص  010ماذا تشاهد
علً الصورة ؟ثم أسؤلهم قاببل :ـ لماذا َعتبر االقتران الحَوانات المشار إلَها فٍ الوثَقة
ضرورَا لتكاثرها ؟ـ أَن َتم االلقاح؟
ـ قارن بَن التكاثر عند هذه الحَوانات و التكاثر عند سمك التروتة
تستنتج؟المحتوي ـ َعتبر االلقاح ظاهرة مشتركة فٍ تكاثر الكابنات الحَة  ,ؼَر أنه َختلؾ
باختبلؾ وسط عَشها  .فٍ الوسط المابٍ َتم االلقاح ؼالبا فٍ وسط العَش أٌ خارج جسم
األنثً وَسمً ـ االلقاح الخارجٍ ـ
فٍ الوسط البرٌ َتم االلقاح داخل جسم األنثً و َسمً ـ االلقاح الداخلٍ ـ وهو َشترط
عملَة التزاوج ـ االقتران ـ و بتدخل أعضاء خاصة .
استثمار المكتسبات :بَن كَؾ َتم التكاثر عند سمك التروتة

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

رسالة الً قرَب
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :لك صدَق عزَز علَك ,
ترَد ان تدعوه لحضور حفل زفاؾ الحد اقاربك
أكتب له رسالة تطلب منه حضور الحفل مراعَا ماَلٍ :
بَانات الرسالة
اسم المرسل و المرسل الَه
تارَخ االرسال
موضوع الرسالة
الخاتمة
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " رسالة الً قرَب "

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  01مارس  0100م الموافق لـــ  01 :جمادي األولً  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

رسالة الً قرَب
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ
الٍزضّبه اٌّؼبهف

معالجة لؽة
عربَة 00د

االسماء
الموصولة

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً االسماء
الموصولة و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :المشكل 5
الجرا ُر لم ّد ِة h 12لحر ِ
أرض .
ار  ,120 A/ hفإذا اس ُت ْع ِمل َ هذا
ث قطع ِة ٍ
ّ
جر ٌ
َحرث ّ
1.ما هٍ مساحة هذه األرض ؟ 2.إذا علمتَ أنَّ القطعة مستطَلة طولها  ,M 400فما هو
عرضها ؟
المشكل 6تستهلك س َّارةٌ L 6من البنزَن فٍ كل ّ KM . 40
1.ما هو عدد اللّ ْترا ِ
تس َت ْهلِ ُك َها فٍ 350 ,300KM ,250 KM ,KM 200
ت التٍ ْ
ً
ْ
ّ
َ
KM؟ 2.اشرح ال ّطرَقة التٍ استعملت َها.
3.أكمل الجدول األتٍ إذا علمتَ أنّ ثمنَ اللّتر الواح ِد هو DA : 45 :
إنتاج الخش ِ
ب  2300مابدة  ,المساحة
استثمار المكتسبات :المشكل  : 7صنعتْ شركة
ِ
 - M² 2.14 .كم هٍ مساحة الخشب المستعمل ؟
اإلجمال َّة لكلّ مابدة
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

الرسول َصالح قرَش ص ( ) 08

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍ ٝاٌٙغوح ٚ
موـو أٍـجبثٙب
ِ ٚواؽٍٙب ٚ
ثؼ٘ أػّبي
اٌوٍٛي  jفٟ
اٌّلٕ٠خ
إٌّٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق * ما هٍ المهمة النٍ كلفت بها أسماء أثناء هجرة رسول هللا صلً
هللا علَه وسلم إلً المدَنة ؟** و لماذا لقبها بذات النطاقَن ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
* لماذا قدم النبٍ صلً هللا علَه وسلم إلً مكة ؟* ما الدلَل علً أن المسلمَن لم
َكونوا َرَدون الحرب ؟َقرأ المتعلم الجمل ص ( )49عندما سمعت قرَش بقدوم
المسلمَن ظنت أنهم َرَدون الحرب إال أن رسول هللا صلً هللا علَه وسلم توقؾ فٍ
مكان َدعً الحدَبَة و أعلم قرَشا أنه َرَد العمرة و لَس القتال  ,وقع صلح الحدَبَة
فٍ السنة السادسة للهجرة  ,رفضت قرَش السماح للرسول صلً هللا علَه وسلم ومن
معه من المسلمَن بدخول مكة  ,قبل الرسول صلً هللا علَه وسلم التفاوض مع قرَش
وعقد معها معاهدة سمَت صلح الحدَبَة  ,نزل الوحٍ علً الرسول صلً هللا علَه
وسلم َبشره بالنصر قال هللا تعالً  :لِ ََ ْؽف َِر لَ َك َّ
نب َك َو َما َتؤ َ َّخ َر َو َُتِ َّم
هللاُ َما َت َق َّد َم مِن َذ ِ
َّ
ن ِْع َم َت ُه َعلَ َْ َك َو ََ ْه ِد ََ َك صِ َر ً
ص ًرا َع ِز ً
َزا
ص َر َك هللاُ َن ْ
اطا ُّم ْس َتقَِ ًما َو ََن ُ
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص قال هللا تعالً  :لَ َقدْ َرضِ ٍَ َّ
هللاُ َع ِن ا ْل ُم ْإ ِمنَِنَ إِ ْذ
ش َج َر ِة َف َعلِ َم َما فٍِ قُلُوبِ ِه ْم َفؤ َ َ
َُ َباَِ ُعو َن َك َت ْحتَ ال َّ
سكَِ َن َة َعلَ َْ ِه ْم َوأَ َثا َب ُه ْم َف ْت ًحا َق ِرَ ًبا
نزل َ ال َّ
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )49فٍ الكراسات
* لماذا سمَت المعاهدة التٍ تمت بَن الرسول صلً هللا علَه وسلم وقرَش بصلح
الحدَبَة ؟* ما هٍ فٍ رأَك أسباب رفض قرَش دخول الرسول صلً هللا علَه وسلم
ومن معه إلً مكة ألداء العمرة ؟

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

................................................................................................................................................................. ......................................................
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من  13مارس إلى  17مارس
2016
() 26
األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع السادس و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  00مارس  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

فٍ مهرجان الزهور ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة اعبلن 0

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ الٍزضّبه
اٌّؼبهف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
االػزياى
ثبٌزمبٌ١ل
اٌّؾٍ١خ ٚ
اٌ١ٕٛٛخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
َتمكن المتعلم
من تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

تربَة إسبلمَة  00د

فتح مكة المكرمة ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ثفزـؼ ِىـخ
اٌّىوِـخ ٚ
اٍزقالٓ اٌّضً
 ٚاٌؼجو ِٓ ٘نا
اٌفزؼ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ماذا َكثر فٍ فصل الربَع ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

ما هً األزهار التً ذكرت فً النص ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ُ
شكلت لجنة ـ
صدحت الموسَقىـ علً صفحة الماء ـ بهرهم ـ الفرح العارم ـ الحشود)  -.أختبر التبلمَذ
عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ماذا
اقامت ضاحَة الحدابق؟ ــ كَؾ كان سكان الضاحَة َوم المهرجان ؟
ـ كَؾ كانت أوراق لَلك الماء ؟ ـ ما هو المشهد الذٌ ج ّمد المشاهدَن وألهب أك ّفهم
بالتصفَق ؟ ـ ما أجمل زهرة فٍ هذا المهرجان ؟ ولماذا ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما نوع االحتفال الذٌ أقَم فٍ ضاحَة الحدابق ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ ما اسم هذا االحتفال ؟ـ كَؾ تم التنظَم لهذا االحتفال ؟
ـ ما المنظر الذٌ اعجبك فٍ هذا المهرجان ؟ ـ هل حضرت مهرجانا اقَم فٍ مدَنتكم ؟
ـ ماذا رأَت فَه ؟ -اختارتك مدرستك لتكون ربَس الفرَق الذٌ َحضر االحتفاالت المدرسَة
بمناسبة حلول عطلة الربَع  .اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك
مع برنامج زمَلك ..لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم
فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اٌّْىً 1
أحَط حقل مر ّبع الشكل طول ضلعه M 206بثبلثة صفوؾ من الشرَط ال ّ
شابك .
1.ما هو طول الشرَط المستعمل  ,عِ ْلما ً أنَّ فتحة باب الحقل عرضها ُ 20 Mتركَتْ من دون
شرَطِ ال َّ
المتر من ال ّ
شابكِ هو DA 24 :؟
تسََِج ؟ 2.ما هٍ كلفة ال ّتسََِج إذا كانَ ثمنُ
ِ
المشكل 2
أوجد شكل َْن لهما نفس المحَط و مساحتان مختلفتان.
المشكل 3
ٌ
ٌ
مستطَلة طولها  ,M 36إذا كان عرضها  4/1من طولها .
حدَقة
·ما هٍ مساح ُتها باآلر ؟
استثمار المكتسبات :المشكل 4
ُت ْف ِر ُغ ٌ
كَس واح ٍد فٍ مُدَّ ِة 5MIN .
آلة 24KGمن الدقَق فٍ
ٍ
1.ما هو وزن  6أكَاس  12 ,كَسا  16 ,كَسا ؟
2.ما هٍ المدّ ة ال ُم ْس َت ْؽ َرقة لملء  24كَسا ً
وضعَــة االنطبلق خرج الرسول صلً هللا علَه وسلم لفتح مكة سرا  ,ما السبب فٍ رأَك ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :زهق الباطل
* لماذا قدم النبٍ صلً هللا علَه وسلم إلً مكة * لماذا توجه الرسول صلً هللا علَه وسلم
لفتح مكة؟ * لماذا خاؾ أهل مكة علً أنفسهم ؟
* القابد الناجح هو الذٌ َتسم بالحكمة وبعد النظر
حرص النبٍ صلً هللا علَه وسلم عند خروجه لفتح مكة علً السلم لَإلؾ بذلك قلوب
المشركَن وَجعلها تقبل علً اإلسبلم  ,نقضت قرَش عهد الحدَبَة عندما اعتدت علً بعض
من تحالؾ مع الرسول صلً هللا علَه وسلم  ,دخل رسول هللا صلً هللا علَه وسلم مكة
منتصرا وقد أحنً رأسه تواضعا هلل تعالً  ,ضرب رسول هللا صلً هللا علَه وسلم مثال فٍ
المسامحة عندما عفا عن أهل قرَش رؼم إساءتهم إلَه .
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )53فٍ الكراسات
* ماذا قال الرسول صلً هللا علَه وسلم لقرَش عندما انتصر علَهم؟
* انقل علً كراسك أمثلة من عفو الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟
* ما المراد بالفتح القرَب فٍ قول هللا  :فجعل من دون ذلك فتحا قرَبا
* أكتب فٍ بضعة أسطر قصة وقعت لك وقمت بالعفو عمن أساء إلَك .

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص
مشـاه
د,ال
صورة
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ الٍزضّبه
اٌّؼبهف

تربَة مدنَة 00د

الحَاة فٍ المدَنة ص 11

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
اٌّوافك
اٌّّ١يح
ٌٍّلٕ٠ـخ ٚ
االٍزفبكح ِٕٙب
 ٚ ,رغٕت ِب
ٚ٠و ثٙب

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :اٌّْىً 1
أحَط حقل مر ّبع الشكل طول ضلعه M 206بثبلثة صفوؾ من الشرَط ال ّ
شابك .
1.ما هو طول الشرَط المستعمل  ,عِ ْلما ً أنَّ فتحة باب الحقل عرضها ُ 20 Mتركَتْ من دون
شرَطِ ال َّ
المتر من ال ّ
شابكِ هو DA 24 :؟
تسََِج ؟ 2.ما هٍ كلفة ال ّتسََِج إذا كانَ ثمنُ
ِ
المشكل 2
أوجد شكل َْن لهما نفس المحَط و مساحتان مختلفتان.
المشكل 3
ٌ
ٌ
مستطَلة طولها  ,M 36إذا كان عرضها  4/1من طولها .
حدَقة
·ما هٍ مساح ُتها باآلر ؟
استثمار المكتسبات :المشكل 4
ُت ْف ِر ُغ ٌ
كَس واح ٍد فٍ مُدَّ ِة 5MIN .
فٍ
آلة 24KGمن الدقَق
ٍ
1.ما هو وزن  6أكَاس  12 ,كَسا  16 ,كَسا ؟
2.ما هٍ المدّ ة ال ُم ْس َت ْؽ َرقة لملء  24كَسا ً
وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 10وَدعوهم بعد شرح المطلوب ـ
لماذا َتردد المواطنون علً المساحات الخضراء فٍ المدن ؟ـ فَم َحتاج سكان المدن إلً
سكان األرَاؾ ؟ـ و ماذا َحتاج سكان الرَؾ من حاجات توفرها المدَنة ؟ـ ما هٍ نتابج
هجرة سكان الرَؾ للمدَنة ؟ـ كَؾ َتم الحد من النزوح الرَفٍ ؟ـ لماذا َزور سكان المدن
األرَاؾ ؟ ـ اذكر بعض نشاطات سكان الرَؾ  -ما هٍ أسباب االزدحام فٍ المدَنة ؟
لماذا َرؼب كثَر من السكان العَش فٍ المدَنة ؟ما هٍ المرافق المتوفرة فٍ المدن ؟
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
تكثر الهجرة نحو المدن ألنها تتوفر علً كثَر من المرافق التٍ َحتاج إلَها المواطنون منها
المرافق اإلدارَة و الصحَة والثقافَة و الترفَهَة مع تنوع وسابل النقل و كثرة األسواق و
المتاجر و المصانع ؼَر أن هذه الهجرة تتسبب فٍ كثَر من المشاكل
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  )10بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* أكتب المرافق اإلدارَة التٍ تكثر فٍ المدن وتقل فٍ األرَاؾ
* أكتب بعض مرافق النقل التٍ ال توجد فٍ الرَؾ
* أكتب المرافق الترفَهَة التٍ ال توجد إال فٍ المدن
* أكتب الصعوبات التٍ َعانٍ منها سكان المدن
* أطالبهم بإحصاء المرافق المتوفرة فٍ المدن و القلَلة فٍ األرَاؾ فٍ المَادَن التالَة
( السَاحة  ,الرَاضة  ,التثقَؾ و التسلَة  ,التعلَم  ,المطالعة و البحث )

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
....................................................................................... .............................................................................................................................
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............................................................................................................................. ....................................................................................
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................................................................................. .............................................................................................................................

َوم  :االثنَن  00مارس  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

فٍ مهرجان الزهور
()000

كان وأخواتها اإلعراب
والدالالت ( .مراجعة )
كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ "اٌَوػخ" (اٌؾووخ
إٌّزظّخ).

تارَخ  00د
اٌظوٚف االعزّبػ١خ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاالػزياى
ثبٌزمبٌ١ل اٌّؾٍ١خ
 ٚاٌ١ٕٛٛخ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
استعمال معارفه
السابقة فٍ
توظَؾ و
اعراب كان و
أخواتها و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من حل مشكبلت
متعلقة بالسرعة
(الحركة
المنتظمة)و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
أِبَ ٙٚؼ١بد
ِْىٍخ رزؼٍك
ثبٍزوعبع
اٌَ١بكح اٌ١ٕٛٛخ
 ٚاػبكح اٌجٕبء
٠ى ْٛاٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
اٍزغالي ٚصبئك
ماد كالٌخ ٚهثٜ
األٍجبة ثبٌٕزبئظ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ماذا َكثر فٍ فصل الربَع ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )
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ما هً األزهار التً ذكرت فً النص ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ُ
شكلت لجنة ـ صدحت
الموسَقىـ علً صفحة الماء ـ بهرهم ـ الفرح العارم ـ الحشود)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي
فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ماذا اقامت
ضاحَة الحدابق؟ ــ كَؾ كان سكان الضاحَة َوم المهرجان ؟
ـ كَؾ كانت أوراق لَلك الماء ؟ ـ ما هو المشهد الذٌ ج ّمد المشاهدَن وألهب أك ّفهم
بالتصفَق ؟ ـ ما أجمل زهرة فٍ هذا المهرجان ؟ ولماذا ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ مختلؾ أنواع الزهور التٍ ذكرت فٍ النص ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  -لماذا شكلت اللجنة ؟
 أَن تجمع سكان الضاحَة ؟ و لماذا ؟ .بَن كل اسم وخبر لكان واخواتها فٍ الجمل اآلتَة:
-1كان محمود شجاعا-2 .أصبح الحصان جابعا.
-4بات الكلب نابما.
-3صار األول آخرا.
-6أمسً الؽنً فقَرا.
-5لَس المَدان فسَحا.
-8ظل العنب كثَرا.
-7أضحً السجَن طلَقا.
أعرب ما تحته خط فٍ الجملة التالَة:كان المسكَن محروما فصار بفضل تضامن المحسنَن عامبل َضمن قوت َومه.
استثمار المكتسبات :أعرب ما َلٍَ -:بَت القطار سابرا.
وضعَة االنطبلق :ـ تحوَل من الساعة إلً الدقَقة والعكس
بناء التعلم * وضعَة المشكلة :
 )1تسَر سَارة بسرعة منتظمة قدرها . Km/h 90
ـ ما هٍ المسافة التٍ تقطعها هذه السَارة خبلل :ساعتَن  /ساعة ونصؾ  1 /دقَقة .
 )2انطلقت سَارتان من المدَنة  Aإلً المدَنة  Bاألولً بسرعة منتظمة قدرها 2
 k/minو الثانَة بسرعة منتظمة قدرها Km/h 100
أٌ السَارتَن تصل أوال إلً المدَنة  B؟
بمعنً آخر  ,أٌ السَارتَن أسرع ؟
وضعَة التوظَؾ  :إلٌكم المخطط التالً  :محور السٌنات ( الفواصل ) للزمن بـ h
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محور العٌنات ( التراتٌب ) للمسافة المقطوعة بـ km
 -1استنتج سرعة السٌارة  -2.كم تقطع السٌارة خالل ساعتٌن  ،ثالث ساعات ؟
استثمار المكتسبات  - 0استنتج سرعة السَارة  -0.كم تقطع السَارة خبلل ساعتَن  ,ثبلث
ساعات ؟
وضعَــة االنطبلق  :ــ متً نالت الجزابر استقبللها ؟
بناء التعلمات مبلحظة السندات
التوضَحَة  :الصفحة 08و 01
 0ــ كَؾ كان الوضع االجتماعٍ ؼداة االستقبلل ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ كم بلؽت نسبة العاطلَن عن العمل ؼداة االستقبلل ؟
ــ ما هٍ أهم الصعوبات التٍ عرفتها المفاوضات الجزابرَة الفرنسَة ؟
كم بلؽت نسبة األمَة فٍ األوساط الجزابرَة ؼداة االستقبلل ؟
مما كان َعانٍ معظم الشعب الجزابرٌ ؟
ــ لماذا نزح أؼلب السكان إلً المدن ؟
اقرأ حصَلة الثورة  ,ما رأَك فٍ هذه األرقام ؟
ــ اقرأ تصرَح ربَس الحكومة َوسؾ بن خدة  ,ماذا فهمت ؟
ــ أذكر مشاكل أخري واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل .
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:
استمر الوجود الفرنسٍ بالجزابر  000سنة  ,تخللته عدة مقاومات شعبَة توجت بثورة
نوفمبر المسلحة التٍ انتهت باالستقبلل .
أستنتج  :واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل عدّ ة مشاكل فٍ المَدان االجتماعٍ منها :
ــ انتشار األمَة  ,الفقر  ,والبطالة .
ــ وجود األالؾ من الَتامً واألرامل والمعطوبَن .
ــ انتشار األحَاء التصدَرَة حول المدن
ــ االفتقار إلً وجود المرافق الضرورَة من مدارس  ,ومستشفَات وؼَرها .
استثمار المكتسبات :ــ أذكر مشاكل أخري واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل .
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
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المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

حماَة جنَن الحَوانات البَوضة
فٍ مختلؾ أوساط العَش

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من تحدَد
بعض
مظاهر
تكَؾ
التكاثر
عند
الحَوانات
مع أوساط
عَشها

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق مبلحظة الوثابق ص 018 :ـ بَوض سمك
ـ بَوض طَور  -ماذا تبلحظ فٍ مظهرهما ؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول ـ أطالبهم بمبلحظة الوثَقة  -الحظوا الصور
وعبروا عنها ص 011ـ ماذا تمثل الوثَقة ؟ ثم أقول:ـ إلً أٌ قسم تنتمٍ الحَوانات المشار
إلَها ؟ـ حدد االختبلؾ الموجود بَن تكاثر هذه الحَواناتـ قارن بَن بنَة بَضة الدجاج و
بَضة سمك التروتة ـ هل هناك عبلقة بَن حماَة جنَن هذه الحَوانات ووسطها عَشها ؟
النشاط الثانٍ أدعوهم للقَام بـــــ ـ ثقب بَضة دجاجة ملقحة طازجة بإبرة مدور طولَا
ـ نزع الجزء العلوٌ للقشرة * ماذا تبلحظ فٍ فٍ صفار البَضة ؟َخبرهم المعلم بؤنه
القرص المنتش و َمثل الرشَم أطالبهم برسم مقطع طولٍ لبَضة دجاجة ملقحة ماذا
تستنتج؟المحتوي َ -كون جنَن الحَوانات البَوضة فٍ الوسط المابٍ محمَا بؽبلؾ مرن
بَنما فٍ الوسط البرٌ َكون محمَا بؽبلؾ صلب  :الزواحؾ  ,الطَور
تحتوٌ بَضة الطَور علً نوعَن من األؼلفة الواقَة  :قوقعة صلبة  ,ؼشاءان وعناصر
مؽذَة صفار البَض و بَاض البَض و ؼرفة هوابَة و جنَن متواجد علً صفار البَض
استثمار المكتسبات* :قارن بَن أنواع البَوض؟ * صؾ جنَن بَضة الدجاجة ؟
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

فٍ مهرجان الزهور ()000

صرؾ أو إمبلء

ما االستفهامَة مع حروؾ الجر

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ "اٌَوػخ"
(اٌؾووخ إٌّزظّخ).

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
االػزياى
ثبٌزمبٌ١ل
اٌّؾٍ١خ ٚ
اٌ١ٕٛٛخ
َتمكن المتعلم
من كتابة ما
االستفهامَة
مع حروؾ
الجر ء -
َستعملها
وَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

َتمكن المتعلم
من حل
مشكبلت
متعلقة
بالسرعة
(الحركة
المنتظمة)و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

جؽرافَا

العوامل المتحكمة فٍ توزَع السكان ( طبَعَة – مناخَة –
اقتصادَة ) .

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم
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وضعَــة االنطبلق :ماذا َكثر فٍ فصل الربَع ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )
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ما هً األزهار التً ذكرت فً النص ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ( ُ
شكلت لجنة ـ صدحت الموسَقىـ
علً صفحة الماء ـ بهرهم ـ الفرح العارم ـ الحشود)  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم
للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ماذا اقامت ضاحَة
الحدابق؟ ــ كَؾ كان سكان الضاحَة َوم المهرجان ؟
ـ كَؾ كانت أوراق لَلك الماء ؟ ـ ما هو المشهد الذٌ ج ّمد المشاهدَن وألهب أك ّفهم بالتصفَق
؟ ـ ما أجمل زهرة فٍ هذا المهرجان ؟ ولماذا ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق  -لماذا تم اختَار كل الضاحَة كؤجمل زهرة ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ بماذا أحس الناس عندما مر امامهم لَلك الماء ؟
 كَؾ كانت الزهور التٍ مرت فٍ المهرجان ؟ -لماذا ابتسم أعضاء اللجنة ؟أستدرج ا المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة  :فٍ مهرجان
الزهور  - .ما فعل سكان الضاحَة فٍ نهاَة المهرجان ؟
 ما الذٌ جعل المشاهدَن َتعجبون ؟ -ما سإالك ؟ -ما الخبر الذٌ جبت به ؟ أسجل األمثلة علً السبورة ا أطلب من بعض المتعلمَن قراءتها وأتدرج مع المتعلمَن إلًاستنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن  - :حَنما تقرن "ما" االستفهامَة بحرؾ جر من
م ّم
لم  -من  +ما
حروؾ الجر  :لـ  ,من  ,علً  ,عن تكتب  - :لـ  +ما
عبلم
ع ّم  -علً  +ما
 عن  +ما.استثمار المكتسبات  -إنجاز التمرَن  0 0صفحة  000من الكتاب اللؽة العربَة .
وضعَة االنطبلق :ـ تحوَل من الساعة إلً الدقَقة والعكس.
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :أطلب ا من التبلمَذ مبلحظــــة التمرَنات (,15 ,14 ,13
16ص 74و) 75
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :تسَر سَارة بسرعة  Km/h 42أكمل ملء الجدول :

102

2901
21

29

211
1

وضعَـة ــ ــ ماهٍ العوامل التٍ تسبب هذا االختبلؾ ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛاألٚي :
 :الؽع اٌقو٠طخ ّىً86ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌّْبٌ ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله ٘نٖ اٌىضبفخ ؟
الؽع اٌْىً 86ٓ2
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜ؟
ــ ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ ِورفؼخ أَ ِٕقفٚخ ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِ ُ١ورفؼخ ؟
ــ و١ف ٘ ٟامْ ؟
وض١و اٌَىبْ
*امْ اإللٍ ُ١اٌّْبٌ ٟغي٠و األِطبه ِؼزلي اٌؾواهح
الؽع اٌقو٠طخ ّىً 87ٓ3
ــ و١ف ٠جل ٚاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ِٓ ٟؽ١ش اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
ــ وُ رمله اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ؟
الؽع اٌْىً 87ٓ4
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌزَبل ٜف ٟاإللٍ ُ١اٌغٕٛث ٟ؟ً٘ ٘نٖ اٌىّ١خ وج١وح ؟
ــ وُ ٠جٍغ ِز ٍٜٛاٌؾواهح ؟
ــ ً٘ ؽواهح ٘نا اإللٍِٕ ُ١بٍجخ ؟ و١ف ٘ ٟامْ؟
إٌْب ٛاٌضبٔ : ٟرؤًِ اٌٖٛهح اٌْىً (1أ,ة,ط)ٓ88
ــ ِبما رّضً وً ٕٛهح ِٕٙب ؟
ــ ػوف اٌَ , ًٙاٌٚٙجخ  ,اٌغجً

المسافة km
الزمن h

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ
صور
خرابط

تربَة بدنَة 00د

رور١ت األ٠ٌٛٚبد ػٕل اٌزٕف١ن

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

ــ هرت ٘نٖ اٌزٚبه ِٓ ٌ٠ؽ١ش األّ٘١خ ثبٌَٕجخ ٌالٍزمواه اٌَىبٌّٔ. ٟبما ؟
رؼل ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ ػىٌ اٌّورفؼبد .
*امْ اٌزٚبه ٌ٠اٌَ١ٍٙخ
 2ـ الؽع فو٠طخ اٌّلْ ّىً : 88ٓ2رغل أْ أُ٘ اٌّلْ رزووي ف ٟاٌَٛٙي اٌَبؽٍ١خ ِضً :
ٍ٘ٚ ًٙواْ ِ ,ز١غخ ,ػٕبثخ
ٚثؼ٘ اٌَٛٙي اٌلافٍ١خ ِضً  ًٍٙ :لَٕطٕ١خ ٍ ,ط١ف
أِب اٌّلْ اٌٖؾوا٠ٚخ  ,فززووي ف ٟاٌٛاؽبد ِضً  :ثَىوح  ,األغٛاٛ
ِٕبٛك عنة ٌٍَىبْ
*امْ اٌَٛٙي اٌيهاػ١خ رغٍت اٌٙ١ب أػلاك وج١وح ِٓ اٌَىبْ فٟٙ
الؽع اٌج١بٔبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغلٚي ّىً 88ٓ 3
ٔغل أْ ثؼ٘ اٌّلْ ِضً (أهى , ٛ٠ػٕبثخ ٍ ,ى١ىلح  ,ؽبٍَِ ٟؼٛك ) لل رٚبػف ػلك ٍىبٔٙب
وض١وا
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌوٍّ ٟثٙنٖ اٌّلْ ؟
ــ ً٘ ٍبُ٘ ٘نا إٌْب ٛف ّٛٔ ٟاٌَىبْ ؟ و١ف ؟
أٍزٕزظ ٌٍ :زَبلٚ ٜاٌؾواهح كٚه وج١و ف ٟرٛى٠غ اٌَىبْ
ــ إٌّبٛك اٌغي٠وح األِطبه اٌّؼزلٌخ إٌّبؿ رورفغ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
ــ إٌّبٛك اٌمٍٍ١خ األِطبه اٌْل٠لح اٌؾواهح رٕقف٘ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ
إٌْب ٛاٌٖٕبػ ِٓ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟرغٍت اٌَىبْ ألٔٗ ٛ٠فو ٌ ُٙاٌْغً
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :اللعبـة األلــوان) سَر اللعبة :
مثبل:
ـ اللون األحمر َعنٍ الوقوؾ.
ـ اللون األصفر َعنٍ الجلوس.
ـ اللون األبَض َعنٍ الدوران فٍ نفس المكان .ـ ..........................
ـ أقوم بسرد قصة َذكر فَها األلوان ,وكلما تلفظ بلون استجاب التبلمَذ لما َعنَه.
ـ َقصً كل تلمَذ أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00مارس  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المحتو
ي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

االفبلم السَنمابَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

النجار

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ
الٍزضّبه اٌّؼبهف

ت.ع.
و تكنولوجَة

حماَة جنَن الحَوانات البَوضة فٍ مختلؾ
أوساط العَش ( نشاط إدماج )

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
تحدَد بعض
مظاهر تكَؾ
التكاثر عند
الحَوانات
مع أوساط
عَشها

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ أذكر بعض الحصص التلفزَونَة التٍ شاهدتها .
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  - :ما هو االسم الذٌ َطلق علً األفبلم ؟
 من َرشد الممثلَن و المصورَن ؟  -ما هو دور المنتج ؟  -متً َصبح الممثل نجما ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الحرؾ التٍ تعرفها ؟ـ ما هٍ االثاث التٍ َصنعها النجار ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( النجار ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ مم تصنع الطاوالت ؟ ـ ماهٍ االدوات التٍ َستعملها
النجار
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :المشكل 5
الجرا ُر لم ّد ِة h 12لحر ِ
أرض .
ار  ,120 A/ hفإذا اس ُت ْع ِمل َ هذا
ث قطع ِة ٍ
ّ
جر ٌ
َحرث ّ
1.ما هٍ مساحة هذه األرض ؟ 2.إذا علمتَ أنَّ القطعة مستطَلة طولها  ,M 400فما هو
عرضها ؟
المشكل 6تستهلك س َّارةٌ L 6من البنزَن فٍ كل ّ KM . 40
1.ما هو عدد اللّ ْترا ِ
تس َت ْهلِ ُك َها فٍ 350 ,300KM ,250 KM ,KM 200
ت التٍ ْ
KM؟ 2.اشرح ال ّط ً
رَقة الّتٍ استعم ْل َت َها.
3.أكمل الجدول األتٍ إذا علمتَ أنّ ثمنَ اللّتر الواح ِد هو DA : 45 :
إنتاج الخش ِ
ب  2300مابدة  ,المساحة
استثمار المكتسبات :المشكل  : 7صنعتْ شركة
ِ
 - M² 2.14 .كم هٍ مساحة الخشب المستعمل ؟
اإلجمال َّة لكلّ مابدة
وضعَـــــة االنطبلق ـ تظهر الوثَقة دورة حَاة سمك التروتة
أمؤل الفراؼات بالبَانات المناسبة التالَة( ازدَاد  ,بوَضات  ,حَوان بالػ  ,نطفة  ,بَضة
ملقحة ,ذكر)  -لماذا َطلق اسم دورة حَاة ؟
عند الحَوانات االلقاح قد َكون داخلَا أو خارجَا قدم بعض األمثلة فٍ كل حالة
َمكن لبَضة الدجاجة أن تتحول إلً كتكوت بعد َ 00وم لكن ال َحصل ذلك إال بوضعها فٍ
درجة حرارة ثابتة فٍ حدود  01درجة م إنه الحضن
كل الطَور تحفظ بَوضها حَث تكون درجة حرارة أجسام هذه األخَرة متماثلة فٍ حدود 00
درجة م أما الحضن فهٍ متنوعة باختبلؾ األنواع
تظهر الصور الموالَة بَوض دجاجة تم أخذها علً فترات زمنَة مختلفة
ثم أسؤل  :ما الهدؾ من مدة حضن بَضة الطَر ؟
خبلل مرحلة الحضن َبلحظ تتطور شبكة من األوعَة الدموَة التٍ تصل بَن الجنَن وصفار
بَاض البَض
أ ـ ما هو مصَر صفار وبَاض البَضة خبلل مرحلة الحضن
ب ـ ما هٍ الخبلصة التٍ تستخرجها انطبلقا من هذه المعطَات ؟
* ماذا َحدث لو وضعنا داخل حاضنة بَضة دجاجة ؼَر ملقحة ؟
استثمار المكتسبات :انطبلقا من دراستك لؤلنشطة السابقة و باالعتماد علً الجدول ص
000قارن بَن تكاثر األسماك و الطَور
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

كتابة اعبلن 1
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :طلب منك مدَر مدرستك ان
تكتب اعبلنا عن رحلة الً احد شواطا مدَنة مستؽانم  ,وزودك بالمعلومات التالَة :
الرحلة َوم  0100/10/10ــ وقت االنطبلق  10 :صــــباحا
ــ الرخصة االبوَة ــ مبلػ المساهمة  011 :دَنار جزابرٌ
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " كتابة اعبلن " 0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00مارس  0100م الموافق لـــ  10 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

الكفاءة
القاعدَة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة اعبلن 1
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد ِووجخ
الٍزضّبه اٌّؼبهف

معالجة لؽة
عربَة 00د

كان وأخواتها

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً كان
وأخواتها
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

أن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من تطوَر
استراتجَة
البحث و
اختَار
المعلومات
الضرورَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم * وضعَة المشكلة  :المشكل 5
الجرا ُر لم ّد ِة h 12لحر ِ
أرض .
ار  ,120 A/ hفإذا اس ُت ْع ِمل َ هذا
ث قطع ِة ٍ
ّ
جر ٌ
َحرث ّ
1.ما هٍ مساحة هذه األرض ؟ 2.إذا علمتَ أنَّ القطعة مستطَلة طولها  ,M 400فما هو
عرضها ؟
المشكل 6تستهلك س َّارةٌ L 6من البنزَن فٍ كل ّ KM . 40
1.ما هو عدد اللّ ْترا ِ
تس َت ْهلِ ُك َها فٍ 350 ,300KM ,250 KM ,KM 200
ت التٍ ْ
ً
ْ
ّ
َ
KM؟ 2.اشرح ال ّطرَقة التٍ استعملت َها.
3.أكمل الجدول األتٍ إذا علمتَ أنّ ثمنَ اللّتر الواح ِد هو DA : 45 :
إنتاج الخش ِ
ب  2300مابدة  ,المساحة
استثمار المكتسبات :المشكل  : 7صنعتْ شركة
ِ
 - M² 2.14 .كم هٍ مساحة الخشب المستعمل ؟
اإلجمال َّة لكلّ مابدة
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
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التلمَذ
–
اللوح
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األدوا
ت
....
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كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

فتح مكة المكرمة ص ( ) 00

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ثفزـؼ ِىـخ
اٌّىوِـخ ٚ
اٍزقالٓ
اٌّضً  ٚاٌؼجو
ِٓ ٘نا اٌفزؼ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق خرج الرسول صلً هللا علَه وسلم لفتح مكة سرا  ,ما السبب فٍ
رأَك ؟
بناء التعلم  :أقوم رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة  :زهق الباطل
* لماذا قدم النبٍ صلً هللا علَه وسلم إلً مكة * لماذا توجه الرسول صلً هللا علَه
وسلم لفتح مكة؟ * لماذا خاؾ أهل مكة علً أنفسهم ؟
* القابد الناجح هو الذٌ َتسم بالحكمة وبعد النظر
حرص النبٍ صلً هللا علَه وسلم عند خروجه لفتح مكة علً السلم لَإلؾ بذلك قلوب
المشركَن وَجعلها تقبل علً اإلسبلم  ,نقضت قرَش عهد الحدَبَة عندما اعتدت علً
بعض من تحالؾ مع الرسول صلً هللا علَه وسلم  ,دخل رسول هللا صلً هللا علَه
وسلم مكة منتصرا وقد أحنً رأسه تواضعا هلل تعالً  ,ضرب رسول هللا صلً هللا علَه
وسلم مثال فٍ المسامحة عندما عفا عن أهل قرَش رؼم إساءتهم إلَه .
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )53فٍ الكراسات
* ماذا قال الرسول صلً هللا علَه وسلم لقرَش عندما انتصر علَهم؟
* انقل علً كراسك أمثلة من عفو الرسول صلً هللا علَه وسلم ؟
* ما المراد بالفتح القرَب فٍ قول هللا  :فجعل من دون ذلك فتحا قرَبا
* أكتب فٍ بضعة أسطر قصة وقعت لك وقمت بالعفو عمن أساء إلَك .

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ
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من  03أفرٌل إلى  07أفرٌل
2016
() 27
األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع السابع و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  10أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

مسرح عرابس الجراجوز ()008

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

كتابة اعبلن 0

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ 2

تربَة إسبلمَة  00د

حجة الوداع ص ( ) 00

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌزؼوف ػٍٝ
ػبٌُ إٌَّ١ب ٚ
اٌَّوػ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً وضعَات
تناسبَة
وتوظَفها فٍ
حل مشكل .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍـ ٝؽغـخ
اٌـٛكاع ٚ
اٍزقالٓ
ثؼ٘ اٌزؼبٌُ١
اإلٍالِ١خ
اٌَّؾخ ِٕٙب

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ــ ما هٍ البرامج التٍ تقدم لؤلطفال فٍ التلفزَون ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

 عم ٌتحدّث النص ؟  -ـ متى وجدت صناعة العرائس ؟القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ عرابس الجراجوز
َخصصون دمَة ـ هَبة ـ ارتداء قفاز ـ ستار ابَض ــ َثَر الضحك ـ َولد اإلعجاب ــ
ـ
ّ
َمضون الساعات َ -شبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ لماذا صنع القدماء الدمً ؟
ـ من َقوم بالحركات فٍ عرابس الَدَن ؟ ـ لماذا سمٍ المسرح الذٌ ُنقل عن الصنََن
بمسرح خَال الظل ؟ـ ما لذٌ َقوم به محرك الدمً لتحرَك أجزاء العرابس ؟
ـ بم تحرك عرابس المارَونَت ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق ـ ما نوع االحتفال الذٌ أقَم فٍ ضاحَة الحدابق ؟
بناء التعلم  :أطرح األسبلة التالَة ـ ما اسم هذا االحتفال ؟ـ كَؾ تم التنظَم لهذا االحتفال ؟
ـ ما المنظر الذٌ اعجبك فٍ هذا المهرجان ؟ ـ هل حضرت مهرجانا اقَم فٍ مدَنتكم ؟
ـ ماذا رأَت فَه ؟ -اختارتك مدرستك لتكون ربَس الفرَق الذٌ َحضر االحتفاالت المدرسَة
بمناسبة حلول عطلة الربَع  .اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك
مع برنامج زمَلك ..لخص النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم
فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 010
وضعَة التوظَؾ :
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 010
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 105
وضعَـــــة االنطبلق استظهار اآلَة  27سورة الفتح
بناء التعلم  :أقوم ا رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
أعجمٍ  ,التقوي  ,طَب نفس َ ,ضرب بعضكم رقاب بعض
أطرح األسبلة التالَة * ذكر الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ خطبته أنه ترك للمسلمَن ما
إن تمسكوا به لن َضلوا  ,ما هو ؟
أقرأ الجمل ص ( )55ثم َطالبهم بالقراءات الفردَة * كانت حجة الوداع فٍ السنة العاشرة
للهجرة* عندما نظر الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً الكعبة قال  :اللهم زد هذا البَت
تشرَفا و تعظَما و تكرَما ومهابة خبلل حجة الوداع نزل الوحٍ بقول هللا تعالً :الَوم
أكملت لكم دَنكم و أتممت علَكم نعمتٍ ورضَت لكم اإلسبلم دَنا .
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم فٍ خطبة
الوداع  :إنما المإمنون إخوة و ال َحل ألمرئ مال ألخَه إال عن طَب نفس منه أال هل
بلؽت اللهم فاشهد .
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )55فٍ الكراسات
* فٍ أٌ عام تمت حجة الوداع؟* كرر الرسول صلً هللا علَه وسلم عبارة عدة مرات
أثناء خطبته ما هٍ هذه العبارة ؟ وما معناها ؟
* استخرج من نص الخطبة بعض اإلرشادات .
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ 2

تربَة مدنَة 00د

الحَاة فٍ المدَنة ص 11

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً وضعَات
تناسبَة
وتوظَفها فٍ
حل مشكل .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِؼوفخ
اٌّوافك
اٌّّ١يح
ٌٍّلٕ٠ـخ ٚ
االٍزفبكح ِٕٙب
 ٚ ,رغٕت ِب
ٚ٠و ثٙب

مإشر الكفاءة
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُػٓ األٍئٍخ
ِٛظفب ِب اوزَجٗ
ـ لواءاد فوك٠خ
 ٠غ١ت اٌّزؼٍُِٓ فالي اٌٛصبئك
ػٍ ٝاألٍئٍخ .
 ْ٠بهن اٌّزؼٍُف ٟاٍزقواط
اٌقالٕخ
ٚؽفظٙب
 ٠الؽع اٌّزؼٍُاٌّطٍٛة
 ٖ٠ؾؼ اٌّزؼٍَُِزغال ِب
اوزَجــٗ

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن رقم  02صفحة 105
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

وضعَة االنطبلق متً َكون الوالدان مسإولَن عن تصرفات األبناء؟؟
بناء التعلم  :أطلب ا من التبلمَذ فتح الكتب ص (  ) 10وَدعوهم بعد شرح المطلوب ـ
لماذا َتردد المواطنون علً المساحات الخضراء فٍ المدن ؟ـ فَم َحتاج سكان المدن إلً
سكان األرَاؾ ؟ـ و ماذا َحتاج سكان الرَؾ من حاجات توفرها المدَنة ؟ـ ما هٍ نتابج
هجرة سكان الرَؾ للمدَنة ؟ـ كَؾ َتم الحد من النزوح الرَفٍ ؟ـ لماذا َزور سكان المدن
األرَاؾ ؟ ـ اذكر بعض نشاطات سكان الرَؾ  -ما هٍ أسباب االزدحام فٍ المدَنة ؟
لماذا َرؼب كثَر من السكان العَش فٍ المدَنة ؟ما هٍ المرافق المتوفرة فٍ المدن ؟
الخبلصة :أن َتوصل المتعلم من خبلل الحوار و األسبلة إلً :
تكثر الهجرة نحو المدن ألنها تتوفر علً كثَر من المرافق التٍ َحتاج إلَها المواطنون منها
المرافق اإلدارَة و الصحَة والثقافَة و الترفَهَة مع تنوع وسابل النقل و كثرة األسواق و
المتاجر و المصانع ؼَر أن هذه الهجرة تتسبب فٍ كثَر من المشاكل
استثمار المكتسبات - :أبرز المطلوب ص (  )10بعد الشرح أطالبهم بالحل الفردٌ علً
الكراسات* أكتب المرافق اإلدارَة التٍ تكثر فٍ المدن وتقل فٍ األرَاؾ
* أكتب بعض مرافق النقل التٍ ال توجد فٍ الرَؾ
* أكتب المرافق الترفَهَة التٍ ال توجد إال فٍ المدن
* أكتب الصعوبات التٍ َعانٍ منها سكان المدن
* أطالبهم بإحصاء المرافق المتوفرة فٍ المدن و القلَلة فٍ األرَاؾ فٍ المَادَن التالَة
( السَاحة  ,الرَاضة  ,التثقَؾ و التسلَة  ,التعلَم  ,المطالعة و البحث )
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َوم  :االثنَن  10أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من هـ
 00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

مسرح عرابس الجراجوز
()008

إن وأخواتها ( االعراب و الدالالت )
مراجعة
كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

رَاضَات 00د

رىج١و ٚرٖغ١و األّىبي

تارَخ  00د

اٌظوٚف االلزٖبك٠خ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاٌزؼوف ػٍٝ
ػبٌُ إٌَّ١ب ٚ
اٌَّوػ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس لئلثراء ل

َتمكن المتعلم
استعمال معارفه
السابقة فٍ
توظَؾ و
اعراب إن و
أخواتها و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من توظَؾ
خواص
التناسبَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
أِبَ ٙٚؼ١بد
ِْىٍخ رزؼٍك
ثبٍزوعبع
اٌَ١بكح اٌ١ٕٛٛخ
 ٚاػبكح اٌجٕبء
٠ى ْٛاٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
اٍزغالي ٚصبئك
ماد كالٌخ ٚهثٜ
األٍجبة ثبٌٕزبئظ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ــ ما هٍ البرامج التٍ تقدم لؤلطفال فٍ التلفزَون ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

 عم ٌتحدّث النص ؟  -ـ متى وجدت صناعة العرائس ؟القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ عرابس الجراجوز ـ
صصون دمَة ـ هَبة ـ ارتداء قفاز ـ ستار ابَض ــ َثَر الضحك ـ َولد اإلعجاب ــ
َخ ّ
َمضون الساعات َ -شبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات
المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ لماذا صنع القدماء الدمً ؟
ـ من َقوم بالحركات فٍ عرابس الَدَن ؟ ـ لماذا سمٍ المسرح الذٌ ُنقل عن الصنََن
بمسرح خَال الظل ؟ـ ما لذٌ َقوم به محرك الدمً لتحرَك أجزاء العرابس ؟
ـ بم تحرك عرابس المارَونَت ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ مختلؾ أنواع الزهور التٍ ذكرت فٍ النص ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ هل صناعة العرابس صناعة حدَثة ؟
ـ ماذا َتخَل المشاهد و هو َري عرابس الَدَن تتحرك ؟
إنجاز النشاطات التالَة  *:ما هٍ أخوات إن ؟ و ما دالالتها ؟
* اضبط بالشكل ما بَن قوسَن  -:إن ( الوالد رحَم ) - .لعل ( االمتحان سهل ) .
 ( الشمس محتجبة ) لكن ( الحر شدَد ) - .كؤن ( الفراشة زهرة ) .* حول إلً المثنً ثم إلً الجمع  ((:أن العامل المخلص مجد )) .
* أعرب الجملة التالَة :لعل المتنافسات متحابات .
 الوصول بالمتعلمَن لتذكر القاعدة :تدخل إن و أخواتها علً الجملة االسمَة فتنصبالمبتدأ وَسمً اسمها و تبقٍ الخبر مرفوعا وَسمً خبرها .
استثمار المكتسبات :بَن كل اسم وخبر إلنّ وأخواتها فٍ العبارات اآلتَة :
ٌ
َ
واجبة
النظافة
( )1لعل ّ ال ُّتفاح كثَر ( )4إنّ
العقرب م َّتةٌ
( )2لَتَ البلَدَ ُم ْجت ِه ٌد ( )5وجدتُ أنّ
َ
كثَر
السحاب
التاجر راب ُح ( )6امتنع المط ُر لكنّ
ٌ
َ
َ
( )3لعل ّ
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 010
وضعَة التوظَؾ :
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 010
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 107
وضعَــة االنطبلق  :ــ ماهٍ أهم المشاكل االجتماعَة التٍ واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل
؟ بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة  01و  00قراءة النصوص
والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ من كان َملك القطاع الزراعٍ الحدَث ؟ والقطاع التقلَدٌ ؟ــ لماذا تعرضت الثروة
الحَوانَة و النباتَة لئلتبلؾ ؟بما تمَزت الصناعة ؼداة االستقبلل ؟ كَؾ كانت التجارة
محتكرة من طرؾ فرنسا ؟ــ ما هٍ أهم الصادرات الً فرنسا ؟ــ لماذا نزح أؼلب السكان
إلً المدن ؟ حاول قراءة الوثَقة البَانَة ألهم الواردات لصالح المعمرَن و الصادرات لصالح
االقتصاد الفرنسٍ  ,بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت :ورثت الجزابر ؼداة االستقبلل
اقتصادا ضعَفا مختبل
ماذا تستنتج ؟أستنتج تمَز الوضع االقتصادٌ للجزابر ؼداة االستقبلل بما َلٍ:
ــ وجود زراعة مختلة ذات موارد ضعَفة .ــ صناعة بسَطة تعرضت للتخرَب من طرؾ
المعمرَن عند مؽادرتهم الببلد معظمها استخراجَة أو تقلَدَة .
ــ تجارة مرتبطة ارتباطا تما بفرنسا من حَث الصادرات والواردات .ــ مَزان تجارٌ عاجز .
استثمار المكتسبات :ما هٍ أهم الصادرات الً فرنسا ؟ـ لماذا نزح أؼلب السكان إلً المدن؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

مشروع تربَة حَوان ( حلزون )

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

َتمكن
المتعلم
من تسمَة
مراحل
تطور
الحَوانات
َصؾ
التؽَرات
المرتبطة
بالتطور
عند
الحَوان
َ.ذكر
أمثلة عن
مختلؾ
أنماط
التطور.
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق مبلحظة الوثَقة الصورة ص ()000/000
ما هٍ األدوات المستعملة فٍ هذه التجربة ؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول ـ تحضَر المواد و األدوات البلزمة
 أطالب التبلمَذ بتحضَر المواد التالَة  :حوض ترابٍ شفاؾ  ,أوراق مَتة ,قطن مبللبالماء ,محرار  ,ؼطاء حَوانات بالؽة ,أوراق الخس
طاولة صؽَرة مجهزة بدفتر لتسجَل المبلحظات و مكبرات  ,مسطرة ملَمترَة
النشاط الثانٍ أثناء اإلنجاز :إن القَام ببحث لتحدَد شروط التربة و حاجات الحَوان مهم
من أجل التحضَر للمشروع باإلضافة إلً تحدَد المكان المناسب لتربَة الحَوان
 0ـ وضع الحصً و األوراق المَتة و القطن المبلل و الخس فٍ الحوض
 0ـ تحضَر جدول لتسجَل المبلحظات من قبل التبلمَذ فٍ أفواج مصؽرة
 0ـ تنظَؾ و تؽذَة الحَوانات و حماَتها
تستنتج؟ تدوَن مبلحظات أثناء فترة التربَة التبلَػ فٍ حالة حدوث طارٌء
ـ اإلباضة  ,الفقس  ,االنسبلخ  ,التحول  ,موت * مراقبة مختلؾ مراحل التطور
* القَام بقَاسات النمو و عدد األفراد و البَوض*تقدَر الؽذاء المستهلك
* إنجاز دورة تطور للحَوان  .......الخ
استثمار المكتسبات :مبلحظة :ال َتم إزعاج الحَوان و تسجَل المبلحظات علً فترات
مخصصة فٍ الدفتر
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ

أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................................................................... .............................................
........................................................................................................................ ......................................................................................

َوم :الثبلثاء  10أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

مسرح عرابس الجراجوز
()008
قراءة (استثمار)
 00د

صرؾ أو إمبلء

جمع المذكر و المإنث السالمَن

رَاضَات 00د

رىج١و ٚرٖغ١و
األّىبي

جؽرافَا

العوامل المتحكمة فٍ توزَع السكان (أوظؾ معلوماتٍ ) .

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌزؼوف ػٍٝ
ػبٌُ إٌَّ١ب ٚ
اٌَّوػ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس لئلثراء ل

َتمكن المتعلم
القدرة علً أن
َتعرؾ علً
الجمع المذكر
و المإنث
السالمَن
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن المتعلم
من توظَؾ
خواص
التناسبَة .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

َتمكن المتعلم
من القدرة
علً توظَؾ
المعارؾ
المكتسبة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :ــ ما هٍ البرامج التٍ تقدم لؤلطفال فٍ التلفزَون ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة ) -
عم ٌتحدّث النص ؟  -ـ متى وجدت صناعة العرائس ؟

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
َخصصون
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ عرابس الجراجوز ـ
ّ
دمَة ـ هَبة ـ ارتداء قفاز ـ ستار ابَض ــ َثَر الضحك ـ َولد اإلعجاب ــ َمضون الساعات
 َشبح بطرَقة الفراشة )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلكبمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ لماذا صنع القدماء الدمً ؟
ـ من َقوم بالحركات فٍ عرابس الَدَن ؟ ـ لماذا سمٍ المسرح الذٌ ُنقل عن الصنََن
بمسرح خَال الظل ؟ـ ما لذٌ َقوم به محرك الدمً لتحرَك أجزاء العرابس ؟
ـ بم تحرك عرابس المارَونَت ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق  -عبلم َعتمد الشخص الذٌ َحرك عرابس الجراجوز ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ما الذٌ َثَر ضحك المشاهدَن و هم َرون الدمً ؟
ـ كَؾ َجد الذٌ َدخل خلؾ خشبة مسرح العرابس ؟أستدرج ا المتعلمَن عبر االسبلة
الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة  :وجد المتفرجون مسرح العرابس شَقا..
َجد المتفرجون مسرح العرابس شَقا .وصل عدد الخَوط إلً أربعَن.
َصل عدد الخَوط إلً أربعَن .وقؾ المتفرجون لتحَة الممثلَن.
وقؾ المتفرجون لتحَة الممثلَن.
َتعرؾ علً تصرَؾ الفعل المثال.أسجل األمثلة علً السبورة ا أطلب من بعض المتعلمَن
قراءتها وأتدرج مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن  :تحذؾ واو الفعل
َصل-
وصل
َجد
حَنما نصرؾ الفعل المثال فٍ المضارع .وجد
.استثمار المكتسبات  -إنجاز التمارَن  0و  0و  0صفحة  000من الكتاب
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  03/02صفحة 107
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

وضعَـة االنطبلق ــ أوظؾ معلوماتٍ  0:ـ الَك خرَطة الجزابر  :انقلها علً كراستك  ,ثم
وزع علَها الكثافة السكانَة

بناء التعلمات  2 :ـ اِأل اٌفواغبد ثبٌىٍّبد إٌّبٍجخ :
رقزٍف اٌىضبفخ اٌَىبٔ١خ ف ٟاٌغيائو ِٓ ِٕطمخ ألفو , ٜفبٌَٛٙي اٌَبؽٍ١خ ........ثبٌَىبْ  ,أِب
اٌٚٙبة اٌؼٍ١ب فــ ..........اٌَىبْ  ,أِب اٌٖؾواء فــ............اٌَىبْ .
 3ـ ٍؤي اٌّؼٍُ رٍّ١نا ِٓ اٌٖؾواء ٌّ :بما ٠مً ػلك اٌَىبْ ػٕلوُ ؟
ٍٚؤي رٍّ١نا ِٓ اٌّْبي ٌّ :بما ٠ىضو ػلك اٌَىبْ ػٕلوُ ؟
أ ــ ثُ أعبة األٚي ؟
ة ـ ثُ أعبة اٌضبٔ ٟ؟
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ
صور
خرابط

تربَة بدنَة 00د

رور١ت األ٠ٌٛٚبد ػٕل اٌزٕف١ن

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :اللعبـة األلــوان) سَر اللعبة :
مثبل:
ـ اللون األحمر َعنٍ الوقوؾ.
ـ اللون األصفر َعنٍ الجلوس.
ـ اللون األبَض َعنٍ الدوران فٍ نفس المكان .ـ ..........................
ـ أقوم بسرد قصة َذكر فَها األلوان ,وكلما تلفظ بلون استجاب التبلمَذ لما َعنَه.
ـ َقصً كل تلمَذ أخطؤ.
ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  10أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مطالعة موجهة
 00د

االفبلم السَنمابَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند

محفوظات

النجار

رَاضَات 00د

اٌؾغَٛ

ت.ع.
و تكنولوجَة

مشروع تربَة حَوان ( حلزون )

َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

َتمكن المتعلم
من معرفة
وحدات
الحجوم
والعبلقات
بَنها .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
تسمَة
مراحل تطور
الحَوانات
َصؾ
التؽَرات
المرتبطة
بالتطور عند
الحَوان
َ.ذكر أمثلة
عن مختلؾ
أنماط
التطور.

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ أذكر بعض الحصص التلفزَونَة التٍ شاهدتها .
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة .
ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه .
 ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن المصطلحات الجدَدة علَهم .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  - :ما هو االسم الذٌ َطلق علً األفبلم ؟
 من َرشد الممثلَن و المصورَن ؟  -ما هو دور المنتج ؟  -متً َصبح الممثل نجما ؟استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ س ّم بعض الحرؾ التٍ تعرفها ؟ـ ما هٍ االثاث التٍ َصنعها النجار ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ ( النجار ) قراءة النص من طرؾ المعلم
بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح المجال
للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  :ـ مم تصنع الطاوالت ؟ ـ ماهٍ االدوات التٍ َستعملها
النجار
استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :مساحة المستطَل والمربع
بناء التعلم *
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 018
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 018
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ :
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 018
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 109
وضعَـــــة االنطبلق مبلحظة الوثَقة الصورة ص ()000/000
ما هٍ األدوات المستعملة فٍ هذه التجربة ؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول ـ تحضَر المواد و األدوات البلزمة
 أطالب التبلمَذ بتحضَر المواد التالَة  :حوض ترابٍ شفاؾ  ,أوراق مَتة ,قطن مبللبالماء ,محرار  ,ؼطاء حَوانات بالؽة ,أوراق الخس
طاولة صؽَرة مجهزة بدفتر لتسجَل المبلحظات و مكبرات  ,مسطرة ملَمترَة
النشاط الثانٍ أثناء اإلنجاز :إن القَام ببحث لتحدَد شروط التربة و حاجات الحَوان مهم
من أجل التحضَر للمشروع باإلضافة إلً تحدَد المكان المناسب لتربَة الحَوان
 0ـ وضع الحصً و األوراق المَتة و القطن المبلل و الخس فٍ الحوض
 0ـ تحضَر جدول لتسجَل المبلحظات من قبل التبلمَذ فٍ أفواج مصؽرة
 0ـ تنظَؾ و تؽذَة الحَوانات و حماَتها
تستنتج؟ تدوَن مبلحظات أثناء فترة التربَة التبلَػ فٍ حالة حدوث طارٌء
ـ اإلباضة  ,الفقس  ,االنسبلخ  ,التحول  ,موت * مراقبة مختلؾ مراحل التطور
* القَام بقَاسات النمو و عدد األفراد و البَوض*تقدَر الؽذاء المستهلك
* إنجاز دورة تطور للحَوان  .......الخ
استثمار المكتسبات :مبلحظة :ال َتم إزعاج الحَوان و تسجَل المبلحظات علً فترات
مخصصة فٍ الدفتر

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

كتابة اعبلن 2
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق  -ماهٍ عناصر كتابة الرسالة ؟
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  - :طلب منك مدَر مدرستك ان
تكتب اعبلنا عن رحلة الً احد شواطا مدَنة مستؽانم  ,وزودك بالمعلومات التالَة :
الرحلة َوم  0100/10/10ــ وقت االنطبلق  10 :صــــباحا
ــ الرخصة االبوَة ــ مبلػ المساهمة  011 :دَنار جزابرٌ
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " كتابة اعبلن " 0

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  10أفرَل  0100م الموافق لـــ  08 :جمادي الثانَة  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

الكفاءة
القاعدَة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

كتابة اعبلن 2
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

رَاضَات 00د

اٌؾغَٛ

معالجة لؽة
عربَة 00د

كان وأخواتها

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من معرفة
وحدات
الحجوم
والعبلقات
بَنها .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري
َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً كان
وأخواتها
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :حوَل الحجوم
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  05 /04 03 /02صفحة 109
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

حجة الوداع ص ( ) 00

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍـ ٝؽغـخ
اٌـٛكاع ٚ
اٍزقالٓ
ثؼ٘ اٌزؼبٌُ١
اإلٍالِ١خ
اٌَّؾخ ِٕٙب

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق استظهار اآلَة  27سورة الفتح
بناء التعلم  :أقوم ا رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
أعجمٍ  ,التقوي  ,طَب نفس َ ,ضرب بعضكم رقاب بعض
أطرح األسبلة التالَة * ذكر الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ خطبته أنه ترك للمسلمَن
ما إن تمسكوا به لن َضلوا  ,ما هو ؟
أقرأ الجمل ص ( )55ثم َطالبهم بالقراءات الفردَة * كانت حجة الوداع فٍ السنة
العاشرة للهجرة* عندما نظر الرسول صلً هللا علَه وسلم إلً الكعبة قال  :اللهم زد
هذا البَت تشرَفا و تعظَما و تكرَما ومهابة خبلل حجة الوداع نزل الوحٍ بقول هللا
تعالً :الَوم أكملت لكم دَنكم و أتممت علَكم نعمتٍ ورضَت لكم اإلسبلم دَنا .
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم فٍ خطبة
الوداع  :إنما المإمنون إخوة و ال َحل ألمرئ مال ألخَه إال عن طَب نفس منه أال
هل بلؽت اللهم فاشهد .
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )55فٍ الكراسات
* فٍ أٌ عام تمت حجة الوداع؟* كرر الرسول صلً هللا علَه وسلم عبارة عدة
مرات أثناء خطبته ما هٍ هذه العبارة ؟ وما معناها ؟
* استخرج من نص الخطبة بعض اإلرشادات .

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
......................................................................................... ...........................................................................................................

من  10أفرٌل إلى  14أفرٌل
2016
() 28
األسبوع الثانً فً هذا الشهر
واألسبوع الثامن و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  01أفرَل  0100م الموافق لـــ  10 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

تبتدعان من التراب صورا ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

تلخَص خبر

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ  :رىج١و ٚرٖغ١و
األّىبي ٚاٌّم١بً

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌزؼوف اٌّٛاك
اٌقبَ ٛ ٚو٠مخ
رؾٍٙ٠ٛب اٌٝ
رؾف  ٚأّ١بء
 ٚظ١ف١خ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم
توظَؾ خواص

التناسب لرسم
تكبَر أو
تصؽَراألشكال
ـ إنجاز تكبَر
أو تصؽَر
شكل .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

تربَة إسبلمَة  00د

عثمان بن عفان ص ( ) 01

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍـ ٝثْقٖ١خ
ػضّبْ ثٓ ػفبْ
ه ٟٙهللا ػٕٗ ٚ
موو ثؼ٘
فٖبٌٗ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :مم نصنع األطباق ؟ وماذا َصنع من الطَن ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

 عم ٌتحدّث النص ؟  -ـ متى وجدت صناعة العرائس ؟القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( شظاَا ـ الوحل ـ
لولبَة ـ مابع )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كانت ساحة الدار الصؽَرة ممتلبة ؟ ـ إالم َتحول
الطَن فٍ َدٌ الخالة شهلة ؟ ـ متً تبدأ الخالتان فٍ إعداد الطَن ؟ـ ما الذٌ تفعله الخالتان
بقطع الطَن التٍ تجلبانها ؟ ـ ما أول شٍء تصنعه الخالة شهلة من الطَن ؟ ـ متً تزَن
الخالتان األوانٍ المصنوعة من الطَن ؟ـ كَؾ تكون الدار فٍ نهاَة فصل الربَع؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق َسمٍ عنوان النص المقروء  *.:ـ طرح اإلشكال الموجود فٍ :اعبر.
بناء التعلم َ :ذكر زمن ومكان وقوع األحداث* بدا النقاش حول الموضوع
 0ـ ستخرج أهم األفكار والعناصر أألساسَة للنص* استخراج العناصر
* التعبَر عن الوضعَات التعلَمَة المقترحة
 0ـ بعبر وَصؾ شفهَا بتوظَؾ حَثَات وأحداث النص المقروء*.إعطاء الحرَة الكاملة
للتبلمَذ للتعبَر مع تصحَح األخطاء اللؽوَة*.التركَز علً الجانب الشعورٌ
*اتخاذ المواقؾ حَال هذه الظواهر
اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك مع برنامج زمَلك ..لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 010
وضعَة التوظَؾ :
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 010
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات:
مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 107
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم  :أقوم ا رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
ذو النورَن  ,البقَع :أطرح األسبلة التالَة * لماذا اختار الرسول صلً هللا علَه وسلم عثمان
رضٍ هللا عنه لمحاربة قرَش ؟* لماذا اعتقد المسلمون أن قرَشا قتلت عثمان بن عفان
رضٍ هللا عنه ؟* أسلم عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه وكان واحدا من المبشرَن بالجنة
وأحد كتبة الوحٍ  ,تزوج رقَة بنت الرسول صلً هللا علَه وسلم فلما توفَت زوجه
الرسول صلً هللا علَه وسلم ابنته الثانَة أم كلثوم
اختار المسلمون عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه خلَفة بعد عمر بن الخطاب رضٍ هللا عنه*
كان عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه محبوبا من الناس وكان حلَما رقَق القلب
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :كان عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه حلَما رقَق
القلب و العواطؾ كثَر اإلحسان َصل رحمه توفٍ الرسول صلً هللا علَه وسلم وهو عنه
راض
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )51فٍ الكراسات
* أكتب علً كراسك أسماء الخلفاء الراشدَن بالترتَب * لماذا سمٍ عثمان رضٍ هللا عنه
بذٌ النورَن ؟* ابحث عن سبب قول الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ عثمان رضٍ هللا عنه
 :ما ضر عثمان ما عمل بعد الَوم *.أكتب نصا فٍ حدود خمسة أسطر تبَن فَه دور عثمان
فٍ تجهَز جَش العسرة الموجه إلً ؼزوة تبوك
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ  :رىج١و ٚرٖغ١و
األّىبي ٚاٌّم١بً

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
توظَؾ خواص

التناسب لرسم
تكبَر أو
تصؽَراألشكال
ـ إنجاز تكبَر
أو تصؽَر
شكل .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

تربَة مدنَة 00د

من مظاهر الحَاة المدنَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
اٌٍَٛن اٌّلٟٔ
فٔ ٟقزٍف
ِٛالغ اٌؾ١بح ,
ف ٟاٌو٠ف ٚ
اٌّلٕ٠خ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن رقم  3/2صفحة 107
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

 َقرأ المتعلمالنص جَدا -أن
َجَب التلمَذ عن
السإال انطبلقا من
النصَ -شارك
المتعلم فٍ إَجاد
معانٍ للمفردات -
َجَب المتعلم
شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن
األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق استظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلم  :أطالبهم فتح الكتب
ص (  ) 96وَدعوهم بعد شرح المطلوب تصحَح التمرَنات
 )1أكمل الناقص بما َناسب
من أجل تذوق جمال الرَؾ و حماَة طبَعته أقوم بالسلوك المدنٍ التالٍ
نحو الؽطاء النباتٍ  .........ونحو الحَوانات و الطَور  ..........نحو تربة األرض ..........
ونحو المجارٌ المابَة .............
*أكتب أمام كل مرفق من المرافق المكان الذٌ َتواجد فَه
المدَنة  ,الرَؾ  ,العاصمة فقط
الوزارات فٍ  ............المدارس فٍ .........
مقرات الوالَات فٍ  ..........الجامعات فٍ ....
المستشفَات فٍ  .......قاعة العبلج فٍ .........
المكتبة الوطنَة فٍ  ........المسرح الجهوٌ فٍ ......
المكتبات العامة فٍ  ...........المكتبات المدرسَة فٍ ...............
دور الشباب فٍ  .........دور الثقافة فٍ ..........
حدابق األلعاب و التسلَة فٍ  .........المراكز الثقافَة فٍ .............
َحتاج سكان الرَؾ إلً سكان المدن فٍ ..........
و َحتاج سكان المدن إلً سكان األرَاؾ إلً ...
استثمار المكتسبات :ما هٍ السلوكات الواجبة لبلستفادة من مرافق المدَنة
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َوم  :االثنَن  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  10 :رجــــــب  0000هـ هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

تبتدعان من التراب صورا
()000

األفعال الخمسة ( اإلعراب
)
كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاٌزؼوف اٌّٛاك
اٌقبَ ٛ ٚو٠مخ
رؾٍٙ٠ٛب اٌٝ
رؾف  ٚأّ١بء
َتمكن المتعلم
استعمال معارفه
السابقة فٍ
توظَؾ و تعََن
األفعال الخمسة
و اعرابها و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

رَاضَات 00د

اٌؾغَٛ

تارَخ  00د

اٌَ١بٍخ اٌلافٍ١خ

َتمكن المتعلم
من معرفة
وحدات الحجوم
والعبلقات بَنها.
و استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
أِبَ ٙٚؼ١بد
ِْىٍخ رزؼٍك
ثبٍزوعبع
اٌَ١بكح اٌ١ٕٛٛخ
 ٚاػبكح اٌجٕبء
٠ى ْٛاٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
اٍزغالي ٚصبئك
ماد كالٌخ ٚهثٜ
األٍجبة ثبٌٕزبئظ

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :مم نصنع األطباق ؟ وماذا َصنع من الطَن ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

 عم ٌتحدّث النص ؟  -ـ متى وجدت صناعة العرائس ؟القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( شظاَا ـ الوحل ـ
لولبَة ـ مابع )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كانت ساحة الدار الصؽَرة ممتلبة ؟ ـ إالم َتحول
الطَن فٍ َدٌ الخالة شهلة ؟ ـ متً تبدأ الخالتان فٍ إعداد الطَن ؟ـ ما الذٌ تفعله الخالتان
بقطع الطَن التٍ تجلبانها ؟ ـ ما أول شٍء تصنعه الخالة شهلة من الطَن ؟ ـ متً تزَن
الخالتان األوانٍ المصنوعة من الطَن ؟ـ كَؾ تكون الدار فٍ نهاَة فصل الربَع؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ الحرفة التٍ تمارسها الخالتان ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ
ـ ماذا تصنع الخلتان بالعجَنة حَنما تصبح متماسكة ؟
ـ ما الذٌ تفعله الخالة حلَمة بعدما َستدَر القاع ؟
كانت خالتاٌ تشتؽبلن فٍ صناعة الخزؾ .
 تصنعَن من الطَن عجَنة . الناس ال َتحدثون إلً الخالة شهلة أثناء عملها .. الوصول بالمتعلمَن لتذكر القاعدة  :ترفع األفعال الخمسة بثبوت النونو تنصب و تجزم بحذفها.
استثمار المكتسبات - :إنجاز التمارَن صفحتٍ  44و  45من كراس النشاطات اللؽوَة .
وضعَة االنطبلق :مساحة المستطَل والمربع
بناء التعلم *
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 018
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 018
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ :
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 018
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 109
وضعَــة االنطبلق - :ماهٍ أهم المشاكل االقتصادَة التٍ واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل ؟
؟ بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة00
 0ما هٍ أسس ومبادئ السَاسة الداخلَة الجزابرَة ؼداة االستقبلل ؟
قراءة النصوص والمقاطع اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .
ــ ما هٍ أهم القطاعات التٍ شملها التؤمَم ؟ــ ما هٍ أهم أهداؾ المخطط الثبلثٍ األول
( 0100ـ  ) 0101؟ما هٍ أهم الشركات المسوقة التٍ أنشبت ؟ كَؾ كانت التجارة
محتكرة من طرؾ فرنسا ؟ــ ما هٍ أهم الصادرات إلً فرنسا ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت :واجهت الجزابر عند االستقبلل وضعا صعبا فٍ
مختلؾ المَادَن السَاسَة  ,االقتصادَة واالجتماعَة  ,وللخروج منها تبنت الجزابر سَاسة
داخلَة رشَدة ــ اول مخطط وضعته الجزابر  :المخطط الثبلثٍ األول ( 0100ـ ) 0101
ماذا تستنتج ؟أستنتج ورثت الجزابر عن الفترة االستعمارَة وضعا صعبا  ,سَاسَا و
اقتصادَا  ,واجتماعَا .للتخلص من هذا الوضع  ,وقصد تطوَر الببلد  ,تم االعتماد علً
سَاسة داخلَة تقوم علً ما َلٍ :ــ تبنٍ النظام االشتراكٍ
ــ تؤمَم جمَع الثروات األساسَة التٍ كانت بَد األجانب .ــ وضع مخططات إنمابَة .
ــ إنشاء العدَد من الدواوَتن والشركات الوطنَة
استثمار المكتسبات :ما هٍ أهم الصادرات الً فرنسا ؟ـ لماذا نزح أؼلب السكان إلً المدن؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

ت.ع.
و تكنولوجَة

مشروع تربَة حَوان ( حلزون )

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

َتمكن
المتعلم
من تسمَة
مراحل
تطور
الحَوانات
َصؾ
التؽَرات
المرتبطة
بالتطور
عند
الحَوان
َ.ذكر
أمثلة عن
مختلؾ
أنماط
التطور.
َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

مإشر الكفاءة
 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق مبلحظة الوثَقة الصورة ص ()000/000
ما هٍ األدوات المستعملة فٍ هذه التجربة ؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول ـ تحضَر المواد و األدوات البلزمة
 أطالب التبلمَذ بتحضَر المواد التالَة  :حوض ترابٍ شفاؾ  ,أوراق مَتة ,قطن مبللبالماء ,محرار  ,ؼطاء حَوانات بالؽة ,أوراق الخس
طاولة صؽَرة مجهزة بدفتر لتسجَل المبلحظات و مكبرات  ,مسطرة ملَمترَة
النشاط الثانٍ أثناء اإلنجاز :إن القَام ببحث لتحدَد شروط التربة و حاجات الحَوان مهم
من أجل التحضَر للمشروع باإلضافة إلً تحدَد المكان المناسب لتربَة الحَوان
 0ـ وضع الحصً و األوراق المَتة و القطن المبلل و الخس فٍ الحوض
 0ـ تحضَر جدول لتسجَل المبلحظات من قبل التبلمَذ فٍ أفواج مصؽرة
 0ـ تنظَؾ و تؽذَة الحَوانات و حماَتها
تستنتج؟ تدوَن مبلحظات أثناء فترة التربَة التبلَػ فٍ حالة حدوث طارٌء
ـ اإلباضة  ,الفقس  ,االنسبلخ  ,التحول  ,موت * مراقبة مختلؾ مراحل التطور
* القَام بقَاسات النمو و عدد األفراد و البَوض*تقدَر الؽذاء المستهلك
* إنجاز دورة تطور للحَوان  .......الخ
استثمار المكتسبات :مبلحظة :ال َتم إزعاج الحَوان و تسجَل المبلحظات علً فترات
مخصصة فٍ الدفتر
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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()000
قراءة (استثمار)
 00د

صرؾ أو إمبلء

تصرَؾ الفعل الناقص

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌزؼوف اٌّٛاك
اٌقبَ ٛ ٚو٠مخ
رؾٍٙ٠ٛب اٌٝ
رؾف  ٚأّ١بء
َتمكن المتعلم
تحوَل الفعل
الناقص من
الماضٍ الً
المضارع
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

رَاضَات 00د

اٌؾغَٛ

َتمكن المتعلم
من معرفة
وحدات
الحجوم
والعبلقات
بَنها .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

جؽرافَا

النشاط الفبلحٍ ( الزراعة  ,الثروة الحَوانَة )

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :مم نصنع األطباق ؟ وماذا َصنع من الطَن ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة ) -
عم ٌتحدّث النص ؟  -ـ متى وجدت صناعة العرائس ؟

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( شظاَا ـ الوحل ـ
لولبَة ـ مابع )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كانت ساحة الدار الصؽَرة ممتلبة ؟ ـ إالم َتحول الطَن فٍ َدٌ
الخالة شهلة ؟ ـ متً تبدأ الخالتان فٍ إعداد الطَن ؟ـ ما الذٌ تفعله الخالتان بقطع الطَن التٍ
تجلبانها ؟ ـ ما أول شٍء تصنعه الخالة شهلة من الطَن ؟ ـ متً تزَن الخالتان األوانٍ
المصنوعة من الطَن ؟ـ كَؾ تكون الدار فٍ نهاَة فصل الربَع؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ كَؾ كانت تبدو الدار فٍ بداَة فصل الربَع و فٍ نهاَته ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ .ـ كَؾ تكون حركات َدٌ الخالة شهلة ؟ـ كَؾ وصؾ
الكاتب االوانٍ التٍ صنعتها الخالتان ؟ـ ما رأَك فٍ هذا النص ؟ ـ ماذا استخلصت منه ؟
 َستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :َطوٌ الرجل ..........
ـ طوي الرجل كمَه وشرع فٍ العمل
َحلو للولد أن .........
ـ حبل للولد أن َجلس بَن خالتَه
َسعً العامل .........
ـ سعً العامل إلً عمله سعَا حثَثا
َرضً.
ــ رضٍ الزبابن عن التحؾ التٍ اشتروها
 َطلب المعلم من المتعلمَن استخراج االسماء التٍ تدل علً الجمع ؟  -كَؾ نعربها ؟ .وَتدرج المدرس مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
أحذؾ النون من َ :تحول حرؾ العلة فٍ الفعل المعتل اآلخر فٍ المضارع إلً
ـ َاء مثل  :مشً ــ واو مثل  :حبل
َمشٍ
َحل ّ
َرضً
ــ الؾ مقصورة مثل  :رضٍ
َسعً
ال َتؽَر حرؾ العلة فٍ األفعال مثل  :سعً
.استثمار المكتسبات  -إنجاز التمرَنَن  0و  0صفحة  000من الكتاب .
وضعَة االنطبلق :حوَل الحجوم
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  05 /04 03 /02صفحة 109
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

وضعَـة االنطبلق ــ تتعدد وتتنوع مهن وحرؾ اإلنسان .ماهٍ هذه المهن والحرؾ ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْف إٌْب ٛأٚي  :الؽع اٌٖٛه (92ٓ ) 3,2,1
ــ ٕ٘بن ػلح أْٔطخ ِورجطخ ثبٌفالؽخ ِ ,ب٘ ٟ؟ــ أ٠ ٓ٠زّووي ٘نا اٌمطبع ؟ــ ِب٘ ٟاألْٔطخ
األفو ٜاٌزٍّْٙ٠ ٟب ٘نا اٌمطبع ؟
إٌْب ٛاٌضبٔ(ٟاٌيهاػخ)  :رؤًِ اٌلائو إٌَج١خ ّىً 93 ٓ1ــ ِبما رّضً ؟ــ وُ رجٍغ َٔجخ
األها ٟٙاٌٖبٌؾخ ٌيهاػخ ؟ــ ً٘ ٘ ٟوج١وح أَ ال ؟ ــ ً٘ ّ٠ىٓ ر١ٍٛؼٙب ؟
الؽع اٌْىً 93ٓ2ــ ِب٘ ٟأُ٘ اٌّؾبٕ ً١اٌيهاػ١خ ؟ ــ ٌّبما رؾزً اٌؾجٛة اٌّورجخ األ ٌٝٚ؟
ــ ً٘ ٘نا االٔزبط وبف أَ ال ؟ ــ ً٘ ّ٠ىٓ ى٠بكرٗ ؟ــ وُ ٠مله ِوكٚك اٌؾجٛة ف ٟاٌغيائو ؟
الؽع اٌٖٛه (أ  ,ة  ,ط ) اٌزٖؾو  ,اٌغفبف  ,اٌغواك ِْ ,بوً رؼبِٕٔٙ ٟب اٌيهاػخ
ــ ً٘ ٕ٘بن ِْبوً أفو ٜ؟ ِب٘ ٟ؟
إٌْب ٛاٌضبٌش(روث١خ اٌؾٛ١أبد )  :الؽع اٌقو٠طخ ّىً  , 95ٓ 1اٌز ٟرّضً ِٕبٛك روث١خ
اٌؾٛ١أبد ف ٟاٌغيائو ؟ ــ أموو أٔٛاع اٌؾٛ١أبد اٌز ٟروث ٝف ٟاٌغيائو ؟
ــ ِب٘ ٛإٌٛع األوضو أزْبها ؟ ــ أ ٓ٠رىضو روث١خ األغٕبَ ٚاألثمبه؟
ــ أ ٓ٠رىضو روث١خ اٌغّبي ؟ ــ أ٠ ٓ٠وث ٝاٌّبػي ؟ ــ ِب٘ ٟاٌٖؼٛثبد اٌز ٟرٛاعٗ روث١خ اٌؾٛ١أبد
ف ٟاٌغيائو ؟ ٌّبما ٠زٕمً اٌوػبح ِٓ ِىبْ اٌ ٝآفو ؟الؽع اٌٖٛهح ّىً  95 ٓ2ــ ِبما رّضً ؟
ــ أ ٓ٠روث ٝاٌلٚاعٓ ؟ ــ ِباالٍُ اٌن٠ ٞطٍك ػٌٍ ٝؾِٙٛب ؟ ِبما َ٠زفبك ِٕٙب ؟
ــ ِب اٌٖؼٛثبد اٌز ٟرٛاعٗ روث١زٙب ؟ ــ ِب اٌطوق اٌّزجؼخ ف ٟروث١زٙب ؟
الؽع اٌقو٠طخ ّىً  96ٓ 3ــ ا ٓ٠رٛعل ٘نٖ اٌّٖب٠ل ؟ ــ ِب األٍٍٛة اٌّزجغ ف ٟاٌٖ١ل ؟
اٌزمٍ١ل ٞأَ اٌؾل٠ش ؟
أٍزٕزظ  :أ ـ اٌمطبع األٚي  ًّْ٠ :اٌفالؽخ (اٌيهاػخ  ,اٌو , ٞاٌٖ١ل اٌجؾو) ٞ
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تربَة بدنَة 00د

اٌزى١ف  ٚاٌزؼل ً٠ثّب ٠مز ٗ١ٚاٌّٛلف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

 2ـ هغُ َِبؽخ اٌغيائو اٌىج١وح اال أْ َٔجخ األها ٟٙاٌيهاػ١خ ثٙب لٍٍ١خ .
ــ هغُ رٕٛع اٌّؾبٕ ً١اٌيهاػ١خ فبْ َٔجخ اٌؾجٛة رؾزً اٌّورجخ األ ٌٝٚف ٟاالٔزبط اٌيهاػٟ
ــ رؼبٔ ٟاٌيهاػخ ِٓ ػلح ِْبوً ( عفبف  ,رٖؾو  ,عواك  ,أغواف ٙ ,ؼف اٌّوكٚك  ,إٌيٚػ
اٌو٠ف)...... ٟ
أٍزٕزظ  :رزٕٛع اٌضوٚح اٌؾٛ١أ١خ ف ٟاٌغيائو ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
أغٕبَ ٚأثمبه  ٚفٛ١ي  ,رىضو ف ٟإٌّبٛك اٌزٍ١خ  ,أِب اٌّؼي ٚاٌغّبي فزٕزْو روث١زٙب ثبٌغٕٛة ,
رزُ روث١خ اٌلٚاعٓ ٌالٍزفبكح ِٓ ثٙٚ١ب ٌٚ ,ؾِٙٛب اٌجٚ١بء  ,ف ٟؽ ٓ١رٛعل ِٖب٠ل األٍّبن فٟ
اٌَٛاؽً .
استثمار المكتسبات
ــ ِب ٘ ٛإٌْب ٛاٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝرٚقُ اٌّلْ  :اٌيهاػخ أَ اٌٖٕبػخ ؟ ٌّبما؟ ؟
المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التناوب بالكرة) سَر اللعبة :
ـ الفرق علً شكل قاطرات وراء خط االنطبلق
ـ عند اإلشارة َنطلق األول بالكرة جرَا أو تنطَطا نحو خط
الوصول وَعود لسلم الكرة للذٌ َلَه.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنهٍ العملَة األول.
مبلحظةَ :مكن تحدَد نوعَة الجرٌ.
َمكن تحدَد المسلك باألقماع والمرور بَنها عن طرَق
التعرج.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  10 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

الفنون االسبلمَة
و صناعة الخزؾ
مطالعة موجهة
 00د
محفوظات

الحمامة المهاجرة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف
َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند
أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

رَاضَات 00د

اٌزٕبٍج١خ 03

ت.ع.
و تكنولوجَة

مشروع تربَة حَوان ( حلزون )

َتمكن المتعلم
من معرفة
النسبة المبوَة
وتوظَفها و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

َتمكن
المتعلم من
تسمَة
مراحل تطور
الحَوانات
َصؾ
التؽَرات
المرتبطة
بالتطور عند
الحَوان
َ.ذكر أمثلة
عن مختلؾ
أنماط
التطور.

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر حرفا َدوَة مارسها المسلمون ..
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :متً نشؤ فن صناعة الخزؾ
؟ -كَؾ كان َصنع الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟ -بم َتمَز الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ اذكر بعض الطَور التٍ تعرفها  .ـ بم تشعر و أنتتإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ (الحمامة المهاجرة) قراءة النص من طرؾ
المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح
المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  -بَن من دار الحوار ؟
 لماذا ارادت الحمامة ان تهاجر ؟ اَن كانت تري سعادتها ؟استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ :
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم تطبَق صفحة 001
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 111
وضعَـــــة االنطبلق مبلحظة الوثَقة الصورة ص ()000/000
ما هٍ األدوات المستعملة فٍ هذه التجربة ؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول ـ تحضَر المواد و األدوات البلزمة
 أطالب التبلمَذ بتحضَر المواد التالَة  :حوض ترابٍ شفاؾ  ,أوراق مَتة ,قطن مبللبالماء ,محرار  ,ؼطاء حَوانات بالؽة ,أوراق الخس
طاولة صؽَرة مجهزة بدفتر لتسجَل المبلحظات و مكبرات  ,مسطرة ملَمترَة
النشاط الثانٍ أثناء اإلنجاز :إن القَام ببحث لتحدَد شروط التربة و حاجات الحَوان مهم
من أجل التحضَر للمشروع باإلضافة إلً تحدَد المكان المناسب لتربَة الحَوان
 0ـ وضع الحصً و األوراق المَتة و القطن المبلل و الخس فٍ الحوض
 0ـ تحضَر جدول لتسجَل المبلحظات من قبل التبلمَذ فٍ أفواج مصؽرة
 0ـ تنظَؾ و تؽذَة الحَوانات و حماَتها
تستنتج؟ تدوَن مبلحظات أثناء فترة التربَة التبلَػ فٍ حالة حدوث طارٌء
ـ اإلباضة  ,الفقس  ,االنسبلخ  ,التحول  ,موت * مراقبة مختلؾ مراحل التطور
* القَام بقَاسات النمو و عدد األفراد و البَوض*تقدَر الؽذاء المستهلك
* إنجاز دورة تطور للحَوان  .......الخ
استثمار المكتسبات :مبلحظة :ال َتم إزعاج الحَوان و تسجَل المبلحظات علً فترات
مخصصة فٍ الدفتر

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص خبر
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد

َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ماهٍ االحكام التٍ َجب مراعتها عند تلخَص نص ؟ .
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اقرأ النص جَدا ثم اعد
تلخَصه :وقع صباح امس الجمعة  00جانفٍ  0100حادث مرور مروع بالمكان
المسمً حٍ اوالد الطَب فٍ منحدرات الؽزارة المخرج  ,حَث انقلبت حافلة ركاب
مهتربة من نوع فَات تعود بداَة دخولها الخدمة سنة  0180م .
اسفر الحادث عن وفاة شخصَن فٍ  01و  00سنة من عمرهما بَنما اصَب
شخص ثالث فٍ الستَن من العمر بجروح خطَرة  ,فَما سجلت اصابة  08آخرَن
من بَنهم  00طفبل و  01نسـاء باصابات متفاوتة الخطورة
القتلً و المصابون نقلوا علً جناح السرعة علً متن سَارات االسعاؾ و مركبات
الخواص الً مستشفً محمد بوضَاؾ  ,الذٌ شهدت ابوابه تدفق المبات من عاببلت
المصابَن و المتعاطفَن و المستنكرَن من سكان المدَنة
الحادث فجر ؼضب العدَد من الوجوه الجمعوَة  ,و تنسَقَات االحَاء  ,علً الجهات
المسإولة عن النقل لعدم سحبها الحافبلت المهتربة من الخدمة بمختلؾ خطوط
المدَنة اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  10 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

تلخَص خبر
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

اٌزٕبٍج١خ 03

رَاضَات 00د

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من معرفة
النسبة المبوَة
وتوظَفها و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

األفعال
الخمسة

معالجة لؽة
عربَة 00د

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً األفعال
الخمسة
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :ماذا تعنٍ النسبة المبوَة ؟
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  05 /04 03 /02صفحة 110
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

عثمان بن عفان ص ( ) 01

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌزؼو٠ف
ػٍـٝ
ثْقٖ١خ
ػضّبْ ثٓ
ػفبْ هٟٙ
هللا ػٕٗ  ٚموو
ثؼ٘ فٖبٌٗ

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم  :أقوم ا رفقة التبلمَذ للتعرض لمعانٍ المفردات التالَة
ذو النورَن  ,البقَع :أطرح األسبلة التالَة * لماذا اختار الرسول صلً هللا علَه وسلم
عثمان رضٍ هللا عنه لمحاربة قرَش ؟* لماذا اعتقد المسلمون أن قرَشا قتلت عثمان
بن عفان رضٍ هللا عنه ؟* أسلم عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه وكان واحدا من
المبشرَن بالجنة وأحد كتبة الوحٍ  ,تزوج رقَة بنت الرسول صلً هللا علَه وسلم
فلما توفَت زوجه الرسول صلً هللا علَه وسلم ابنته الثانَة أم كلثوم
اختار المسلمون عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه خلَفة بعد عمر بن الخطاب رضٍ هللا
عنه* كان عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه محبوبا من الناس وكان حلَما رقَق القلب
بعد اإلجابة علً األسبلة َتم استخبلص :كان عثمان بن عفان رضٍ هللا عنه حلَما
رقَق القلب و العواطؾ كثَر اإلحسان َصل رحمه توفٍ الرسول صلً هللا علَه وسلم
وهو عنه راض
استثمار المكتسبات * :أطالبهم بإنجاز التمرَنات ص ( )51فٍ الكراسات
* أكتب علً كراسك أسماء الخلفاء الراشدَن بالترتَب * لماذا سمٍ عثمان رضٍ هللا
عنه بذٌ النورَن ؟* ابحث عن سبب قول الرسول صلً هللا علَه وسلم فٍ عثمان
رضٍ هللا عنه  :ما ضر عثمان ما عمل بعد الَوم *.أكتب نصا فٍ حدود خمسة أسطر
تبَن فَه دور عثمان فٍ تجهَز جَش العسرة الموجه إلً ؼزوة تبوك

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
......................................................................................... ...........................................................................................................

من  17أفرٌل إلى  21أفرٌل
2016
() 29
األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع التاسع و العشرون
سنوٌا

َوم  :األحد  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  01 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

كرَستوؾ كولومبس مكتشؾ أمرَكا
()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

تلخَص خبر

رَاضَات 00د

اٌمَّخ

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌوؽالد ٚ
االٍفبه فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

من التحكم فٍ
عملَة القسمة و
ممارستها فٍ
وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :اذكر بعض المخترعَن الذَن قرأت عنهم ؟
 من الذٌ َعجبك اختراعه او اكتشافه ولماذا؟بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

ـ متى عاش كرٌستوف كولومبس ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( مولعا ـ َستمَل
ـ الجزع ـ ركد ـ أَقنوا )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كان كرَستوؾ كولومبس مولعا ؟ ـ متً بدا
كولومبس رحلته ؟ ـ ما الذٌ حدث للبحارة حَنما ؼابت الشواطا عن األنظار؟ ما هٍ
القارة التٍ اكتشفها كولومبس ؟ ـ متً ظهر البر للبحارة ؟ ـ لماذا ظهرت الدهشة علً أهالٍ
الببلد التٍ نزل بها كولومبس ؟ ـ بم تعارؾ كولومبس مع أهل الببلد ؟ ـ كَؾ عرفت ذلك ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق َسمٍ عنوان النص المقروء  *.:ـ طرح اإلشكال الموجود فٍ :اعبر.
بناء التعلم َ :ذكر زمن ومكان وقوع األحداث* بدا النقاش حول الموضوع
 0ـ ستخرج أهم األفكار والعناصر أألساسَة للنص* استخراج العناصر
* التعبَر عن الوضعَات التعلَمَة المقترحة
 0ـ بعبر وَصؾ شفهَا بتوظَؾ حَثَات وأحداث النص المقروء*.إعطاء الحرَة الكاملة
للتبلمَذ للتعبَر مع تصحَح األخطاء اللؽوَة*.التركَز علً الجانب الشعورٌ
*اتخاذ المواقؾ حَال هذه الظواهر
اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك مع برنامج زمَلك ..لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *اكتشاؾ  ) 0:عند مرَم  0000جوهرة وعند سعاد  0008جوهرة .
ترَد كل منهما صنع عقود ذات  01جواهر .
أٌ البنتَن َمكنها صنع أكبر عدد من العقود ؟
 ) 0عند بابع األزهار  001وردة َ ,رَد تشكَل باقات فٍ كل باقة  8وردات .
ما هو اكبر عدد من الباقات التٍ َمكن تشكَلها ؟
وضعَة التوظَؾ  ) 0 :أرَد وضع علب العصَر فٍ صنادَق كم َلزمنٍ فٍ الصندوق إذا
علمت أن الصندوق الواحد َكفٍ  01علبة ,وأنا لدٌ  001علبة -أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :تسلم خضاركَسَن من الفول فٍ كل واحد
 , kg 23احسب كمَة الفول التٍ استلمها  .وزع الخضار الفول علً  10من زبابنه
بالتساوٌ  .احسب حصة كل زبون .
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلك َقولالمعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب و
النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و السبلم
بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا ثم أمرت
بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و ختمت السورة
ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص
مشـاه
د,ال
صورة

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
......ا
لخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌمَّخ

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من التحكم فٍ
عملَة القسمة و
ممارستها فٍ
وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

تربَة مدنَة 00د

من مظاهر الحَاة المدنَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
اٌٍَٛن اٌّلٟٔ
فٔ ٟقزٍف
ِٛالغ اٌؾ١بح ,
ف ٟاٌو٠ف ٚ
اٌّلٕ٠خ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

وضعَة االنطبلق اشتر تاجر برمَبل من الزَت سعته  , L195أراد إفراؼه فٍ أدنان سعة الدن
الواحد  , L5احسب عدد األدنان التٍ َحتاجها
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن اشتري تاجر من عند فبلح  kg62من
العسل بمبلػ  DA93000ثم سلم هذا العسل إلً صاحب معمل التعلَب  ,فعبؤه فٍ زجاجات
سعة الزجاجة الواحدة . g500
دفع التاجر  DA 120مقابل كل زجاجة  ,ثم باع العسل بـ DA 900
احسب عدد الزجاجات المعبؤة
احسب المبلػ الذٌ دفع مقابل التعببة
احسب المبلػ الذٌ قبضه من بَع العسل
احسب ربح التاجر  -.أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

 َقرأ المتعلمالنص جَدا -أن
َجَب التلمَذ عن
السإال انطبلقا من
النصَ -شارك
المتعلم فٍ إَجاد
معانٍ للمفردات -
َجَب المتعلم
شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن
األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق استظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلم  :أطالبهم فتح الكتب
ص (  ) 96وَدعوهم بعد شرح المطلوب تصحَح التمرَنات
 )1أكمل الناقص بما َناسب
من أجل تذوق جمال الرَؾ و حماَة طبَعته أقوم بالسلوك المدنٍ التالٍ
نحو الؽطاء النباتٍ  .........ونحو الحَوانات و الطَور  ..........نحو تربة األرض ..........
ونحو المجارٌ المابَة .............
*أكتب أمام كل مرفق من المرافق المكان الذٌ َتواجد فَه
المدَنة  ,الرَؾ  ,العاصمة فقط
الوزارات فٍ  ............المدارس فٍ .........
مقرات الوالَات فٍ  ..........الجامعات فٍ ....
المستشفَات فٍ  .......قاعة العبلج فٍ .........
المكتبة الوطنَة فٍ  ........المسرح الجهوٌ فٍ ......
المكتبات العامة فٍ  ...........المكتبات المدرسَة فٍ ...............
دور الشباب فٍ  .........دور الثقافة فٍ ..........
حدابق األلعاب و التسلَة فٍ  .........المراكز الثقافَة فٍ .............
َحتاج سكان الرَؾ إلً سكان المدن فٍ ..........
و َحتاج سكان المدن إلً سكان األرَاؾ إلً ...
استثمار المكتسبات :ما هٍ السلوكات الواجبة لبلستفادة من مرافق المدَنة

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
....................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .........................................
................................................................................................................................ .......................................................................................
....................................................................................... ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

َوم  :االثنَن  08أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :رجــــــب  0000هـ هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

كرَستوؾ كولومبس
مكتشؾ أمرَكا ()000

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

األفعال الخمسة ( اإلعراب)

رَاضَات 00د

اٌزٕبظو

تارَخ  00د

ِظب٘و اٌَ١بٍخ اٌلافٍ١خ ( ف ٟاٌّغبي االلزٖبكٞ
– االعزّبػ – ٟاٌضمبف) ٟ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف  ٚاكهان
أّ٘١خ اٌوؽالد
 ٚاالٍفبه فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
استعمال معارفه
السابقة فٍ
توظَؾ و تعََن
األفعال الخمسة
و اعرابها و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من اتمام شكل
باستعمال
التناظر .و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
أِبَ ٙٚؼ١بد
ِْىٍخ رزؼٍك
ثبٍزوعبع
اٌَ١بكح اٌ١ٕٛٛخ
 ٚاػبكح اٌجٕبء
٠ى ْٛاٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
اٍزغالي ٚصبئك
ماد كالٌخ ٚهثٜ
األٍجبة ثبٌٕزبئظ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :اذكر بعض المخترعَن الذَن قرأت عنهم ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )
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ـ متى عاش كرٌستوف كولومبس ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( مولعا ـ َستمَل ـ الجزع ـ
ركد ـ أَقنوا )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كان كرَستوؾ كولومبس مولعا ؟ ـ متً بدا كولومبس
رحلته ؟ ـ ما الذٌ حدث للبحارة حَنما ؼابت الشواطا عن األنظار؟ ما هٍ القارة التٍ
اكتشفها كولومبس ؟ ـ متً ظهر البر للبحارة ؟ ـ لماذا ظهرت الدهشة علً أهالٍ الببلد التٍ
نزل بها كولومبس ؟ ـ بم تعارؾ كولومبس مع أهل الببلد ؟ ـ كَؾ عرفت ذلك ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ القارة التٍ اكتشفها كرَستوؾ كولومبوس ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ
 َسترجع المعلم مع التبلمَذ بعض القواعد المتعلقة باألفعال الخمسة ثم َتدربون -أكمل الفراؼات التالَة بفعل مناسب من األفعال الخمسة :
 -1أن ِ
 -2الوالدان  .......تربَة األبناء .
ت  ............الصداقة .
 -4كان شعراء العرب  .......فٍ سوق عكاظ .
 -3الطالبان لم  ......عن المدرسة .
 -5السَاح لن  ........كل المعالم التراثَة فٍ الببلد  -6 .صوموا كٍ .......
َ -7ا قادة العالم  ,ال  ........بحقوق الشعوب .

استثمار المكتسبات :ـ اعرب ما َلٍ .
ب
-ال ُعلَما ُء ََ َت َر َّفعُونَ َع ِن ال َم َناصِ ِ

 -لَ ْم َُ ْن ِج ُزوا َوا ِج َبا ِت ِه ْم

وضعَة االنطبلق :مساحة المستطَل والمربع
بناء التعلم * دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة (000تطبَق )
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 113
وضعَـة االنطبلق :ما هٍ أهم األسس التٍ تم االعتماد علَها للنهوض باالقتصاد الجزابرٌ؟
؟ بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة 00و 00
ما هٍ مظاهر السَاسة الداخلَة الجزابرَة ؼداة االستقبلل؟قراءة النصوص والمقاطع
اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .ــ ما هٍ مراجل تطوَر
السَاسة الزراعَة فٍ الجزابر ؟ــ و فٍ المجال الصناعٍ ؟ما هٍ أهم الخطوات التٍ
اتبعتها الدولة لتطوَر الثقافة ؟ ما هٍ أهداؾ إصدار الصحؾ  ,وطبع ونشر الكتب  ,وإحَاء
التراث الفنٍ ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:مكنت السَاسة الداخلَة التٍ طبقت بعد االستقبلل
من تؽََر الوضع العام للببلد ماذا تستنتج ؟
أستنتج تعددت مظاهر السَاسة الداخلَة كالتالٍ :
 0ــ فٍ المَدان الزراعٍ  :وضعت عدة تنظَمات للرفع من مردود اإلنتاج وتحسَنه (التسََر
الذاتٍ  ,الثورة الزراعَة  ,قانون استصبلح األراضٍ  ,المستثمرات الفبلحَة ).
 0ـ فٍ المَدان الصناعٍ  :تم العمل علً استؽبلل المناجم  ,والمحروقات وتطوَر الصناعة
التقلَدَة وإقامة مركبات صناعَة حدَثة .
 0ـ فٍ المَدان الثقافٍ  :عملت الدولة علً توسَع التعلَم والتكوَن المهنٍ ومحاربة األمَة
ونشر وسابل التوعَة ( تلفزة ـ إذاعة ـ صحافة ـ كتب )
استثمار المكتسبات :ما هٍ أهم الخطوات التٍ اتبعتها الدولة لتطوَر الثقافة ؟

الصور
المرفق
ة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصور
ة
المتص
درة
للمحـو
ر

كراس
أنشط
ة مادة
الرَا
ضَات
–
اللوح
ة......
.إلخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

تؽذَة االجهزة الكهربابَة
و قواعد االمن

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق*ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول* لماذا ال تتوقؾ الساعة االلكترونَة ؟و الكهربابَة
الموجودة فٍ البَت ؟ـ و لماذا تتوقؾ كل األجهزة الكهربابَة األخري عند انقطاع التَار
الكهربابٍ ؟ماذا تبلحظ فٍ الوثَقة ص  000؟ـ وَؤمرهم بتحدَد مصدر التؽذَة لكل جهازـ
هل تعرؾ مصادر أخري للتؽذَة الكهربابَة ؼَر كهرباء القطاع و البطارَات ؟
النشاط الثانٍ الحظوا الصورة و عبروا عنها اذكر مم تتكون ؟بعد قراءة الفقرة ص 000
َسؤلهم قابــبل :ـ ما هٍ أصؽر بطارَة شاهدتها ؟ـ و أَن حدث ذلك ؟ـ ماذا تفعل ببطارَة
ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟
ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
النشاط الثالث اذكر مم َتكون المؤخذ ـ كَؾ َعاَن المعلم المؤخذ األرضٍ ؟ـ ماذا تبلحظ ؟ ـ
هل ثقبا المؤخذ متماثبلن ؟لماذا توجد المادة العازلة بلون مؽاَر ؟
األثر الكتابٍ َ -:وجد نوعان من المنابع الكهربابَة لتؽذَة التجهَز الكهربابٍ  :البطارَات
و القطاع الكهربابٍ و هٍ تحتوٌ علً مواد سامة
استثمار المكتسبات :ـ ماذا تفعل ببطارَة ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ
َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
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َوم :الثبلثاء  01أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

كرَستوؾ كولومبس
مكتشؾ أمرَكا ()000
قراءة (استثمار)
 00د

صرؾ أو إمبلء

إمبلء فقرة كتابَة بخط
واضح وجَد.

رَاضَات 00د

اٌزٕبظو

جؽرافَا

النشاط الصناعٍ ( الصناعة و أنواعها )

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌوؽالد ٚ
االٍفبه فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
تحوَل الفعل
الناقص من
الماضٍ الً
المضارع
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن المتعلم
من اتمام شكل
باستعمال
التناظر .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
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وضعَــة االنطبلق - :اذكر بعض المخترعَن الذَن قرأت عنهم ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة ) ـ
متى عاش كرٌستوف كولومبس ؟
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فقة
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القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( مولعا ـ َستمَل ـ الجزع ـ ركد ـ
أَقنوا )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة ـ بم كان كرَستوؾ كولومبس مولعا ؟ ـ متً بدا كولومبس رحلته ؟ ـ ما
الذٌ حدث للبحارة حَنما ؼابت الشواطا عن األنظار؟ ما هٍ القارة التٍ اكتشفها كولومبس ؟
ـ متً ظهر البر للبحارة ؟ ـ لماذا ظهرت الدهشة علً أهالٍ الببلد التٍ نزل بها كولومبس ؟ ـ
بم تعارؾ كولومبس مع أهل الببلد ؟ ـ كَؾ عرفت ذلك ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ متً عاش كرَستوؾ كولومبوس ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ ماذا قال كولومبوس للبحارة حَنما احس انهم َرَدون
قتله ؟ـ لماذا ظن كولومبوس انه فٍ الهند ؟ـ كَؾ استقبل كولومبوس عندما رجع من رحلته؟
امبلء الفقرة التالَة علً مسامع التبلمَذ  :إمبلء الفقرة اآلتَة :
(( ؼابت الشواطا بؤسرها عن أعَن البحارة و ازداد حزنهم ,
وراح كولومبوس القبطان الجرٌء َمنَهم بالوصول إلً الهدؾ
و الرجوع بؽنابم كثَرة  .لكن طول المسافة و ؼَاب كل أثر للبر كانا َقلبلن من ثقة البحارة
بربَسهم فحاولوا أن َتمردوا علَه )) .
.استثمار المكتسبات َ -تم التصحَح الجماعٍ علً السبورة وفردٌ علً الكراسات..
وضعَة االنطبلق :حوَل الحجوم
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  03 /02صفحة 113
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

وضعَـة االنطبلق ــ تربً األبقار فٍ الشمال  ,وتربً الجمل فٍ الجنوب  ,لماذ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْفبٌْٕب ٛاٌواثغ(إٌْب ٛاٌٖٕبػ : ) ٟرؤًِ اٌٖٛه (1ـ2ـ3ـ97ٓ )4
اٌغٍٛك ٚاألفْبة ِٓ اٌٛاك األ١ٌٚخ اٌفالؽ١خ .اٌؾل٠ل ِٓ اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌّؼلٔ١خ .اٌجزوٚي ٚاٌغبى
ِٓ اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌطبل٠ٛخ ــ ف ُ١رَزؼًّ وً ٘نٖ اٌّٛاك .
إٌْب ٛاٌقبٌِ :الؽع اٌّقطّ ٜىً .98ٓ1ــ اٌ ٝوُ لَُ رٕمَُ اٌٖٕبػخ ؟ــ ِب٘ ٟأٔٛاع
اٌٖٕبػخ اٌؾل٠ضخ ؟ــ ِب٘ ٟاٌٖٕبػخ اٌزمٍ١ل٠خ ؟ــ ِب٘ ٟاٌٖٕبػخ اٌقف١فخ ؟*ِٓ فالي ِؼط١بد
اٌقو ٚ ٜ٠رؼوف ػٍِ ٝب  ٍٟ٠ــ أٔٛاع اٌٖٕبػبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغيائو .ــ ِٕبٛك رّووي إٌّبٛك
اٌٖٕبػ١خ اٌىجوىــ ٕٕف ٘نٖ اٌٖٕبػبد اٌ ٝصمٍ١خ  ٚفف١فخ .
*الؽع اٌٖٛهح ّىً  99ٓ 3ــ ِبما رّضً ٘نٖ اٌٖٛهح ؟ــ ِب ٘ ٟاٌٖٕبػخ اٌزمٍ١ل٠خ ؟ــ ػلك
ثؼٚب ِٓ أٔٛاػٙب .ـ ػالَ رؼزّل ٘نٖ اٌٖٕبػخ ؟ــ اٌ ِٓ ٝرٛعٗ فِ ٟؼظّٙب ؟ــ أ ٓ٠رٛعل
ثبٌغيائو ؟ــ ً٘ ِبىاٌذ ِيك٘وح وّب وبٔذ ف ٟاٌّب ٟٙ؟ ٌّبما ؟
أٍزٕزظ  :رزطٍت اٌٖٕبػخ ِٛاك أ١ٌٚخ فالؽ١خ وبٌغٍٛك ٚاٌمطٓ ٚاٌٖٛف
ــ ِٛاك ِؼلٔ١خ  ,وبٌؾل٠ل ٚ ,اٌوٕبٓ ْ ٚٚاٌئه ٚاٌفٍٛفبد
ــ ِٛاك ا١ٌٚخ ٛبل٠ٛخ وبٌجزوٚي ,اٌغبى اٌطج١غٚ ,اٌفؾُ اٌؾغو.ٞ
رٕمَُ اٌٖٕبػخ اٌ ٝلَّ: ٓ١
أ ـ اٌٖٕبػخ اٌقف١فخ ِ :ضً اٌٖٕبػخ اٌغنائ١خ ٚ ,إٌَ١غَخ
ة ـ اٌٖٕبػخ اٌضمٍ١خ ِ :ضً ٕٕبػخ اٌؾل٠ل ٚاٌٍٖت.
رٛعل ػلح أٔٛاع ِٓ اٌٖٕبػذ إٌّزْوح فِ ٟقزٍف ِٕبٛك اٌجالك ِٕٙب ٕٕ :بػخ اال٢د
اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ,اٌٖٕبػخ اٌجزو ٚو١ّ١ب٠ٚخ  ,اٌٖٕبػخ اٌى١ّ١ب٠ٚخ  ,اٌٖٕبػخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ,اٌٖٕبػخ
اٌغنائ١خ ٕٕ ,بػخ اٌٛهق ٚ ,اٌغٍٛك ٚاالٍّذ ٚغ١و٘ب
ٕ٘بن ِواٛي ٕٕبػ١خ وجوِ ٜضً  :أهى , ٛ٠ؽبٍَِ ٟؼٛك ١ٍ ,ل ٞثٍؼجبً
استثمار المكتسبات
ِٕبٛك رّووي إٌّبٛك اٌٖٕبػ١خ اٌىجوىــ ٕٕف ٘نٖ اٌٖٕبػبد اٌ ٝصمٍ١خ  ٚفف١فخ .
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تربَة بدنَة 00د

اٌزى١ف  ٚاٌزؼل ً٠ثّب ٠مز ٗ١ٚاٌّٛلف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التناوب بالكرة) سَر اللعبة :
ـ الفرق علً شكل قاطرات وراء خط االنطبلق
ـ عند اإلشارة َنطلق األول بالكرة جرَا أو تنطَطا نحو خط
الوصول وَعود لسلم الكرة للذٌ َلَه.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنهٍ العملَة األول.
مبلحظةَ :مكن تحدَد نوعَة الجرٌ.
َمكن تحدَد المسلك باألقماع والمرور بَنها عن طرَق
التعرج.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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مبلحظاتَ :وم الثبلثاء  01أفرَل َ 0100وم دراسٍ بمدرسة عبد الحمَد بن بادَس حول مناهج الجَل
الثانٍ
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  01أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المحتو
ي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

الفنون االسبلمَة
و صناعة الخزؾ
مطالعة موجهة
 00د
محفوظات

الحمامة المهاجرة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف
َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

إٌٙلٍخ اٌفٚبئ١خ

َتمكن المتعلم
من تحدَد
موقع نقطة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

ت.ع.
و تكنولوجَة

تؽذَة االجهزة الكهربابَة
و قواعد االمن

َتمكن
المتعلم من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند
أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر حرفا َدوَة مارسها المسلمون ..
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :متً نشؤ فن صناعة الخزؾ
؟ -كَؾ كان َصنع الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟ -بم َتمَز الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ اذكر بعض الطَور التٍ تعرفها  .ـ بم تشعر و أنتتإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ (الحمامة المهاجرة) قراءة النص من طرؾ
المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح
المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  -بَن من دار الحوار ؟
 لماذا ارادت الحمامة ان تهاجر ؟ اَن كانت تري سعادتها ؟استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
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كتب
خارج
َة–
األدوا
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وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل تطبَق
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 115
وضعَـــــة االنطبلق*ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول* لماذا ال تتوقؾ الساعة االلكترونَة ؟و الكهربابَة
الموجودة فٍ البَت ؟ـ و لماذا تتوقؾ كل األجهزة الكهربابَة األخري عند انقطاع التَار
الكهربابٍ ؟ماذا تبلحظ فٍ الوثَقة ص  000؟ـ وَؤمرهم بتحدَد مصدر التؽذَة لكل جهازـ هل
تعرؾ مصادر أخري للتؽذَة الكهربابَة ؼَر كهرباء القطاع و البطارَات ؟
النشاط الثانٍ الحظوا الصورة و عبروا عنها اذكر مم تتكون ؟بعد قراءة الفقرة ص 000
َسؤلهم قابــبل :ـ ما هٍ أصؽر بطارَة شاهدتها ؟ـ و أَن حدث ذلك ؟ـ ماذا تفعل ببطارَة
ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟
ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
النشاط الثالث اذكر مم َتكون المؤخذ ـ كَؾ َعاَن المعلم المؤخذ األرضٍ ؟ـ ماذا تبلحظ ؟ ـ
هل ثقبا المؤخذ متماثبلن ؟لماذا توجد المادة العازلة بلون مؽاَر ؟
األثر الكتابٍ َ -:وجد نوعان من المنابع الكهربابَة لتؽذَة التجهَز الكهربابٍ  :البطارَات و
القطاع الكهربابٍ و هٍ تحتوٌ علً مواد سامة
استثمار المكتسبات :ـ ماذا تفعل ببطارَة ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ
َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 5
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ماهٍ االحكام التٍ َجب مراعتها عند تلخَص نص ؟ .
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اقرأ القصة جَدا ثم اعد
تلخَصها :الذبب ومالك الحزَن
بَنما كان الذبب َؤكل حَوانا اصطاده إذ اعترض فٍ حلقه عظم فلم َقدر
علً إخراجه* ولم َقد علً بلعه* فؤخذ َجول بَن الحَوانات وَطلب منهم إخراجه
مقابل أن َعطَهم ما َتمنونه* فعجزوا عن ذلك حتً جاء مالك الحزَن وقال
للذبب :أنا سؤخرجه وآخذ الجابزة .وحَنها أدخل مالك الحزَن رأسه داخل فم
الذبب مادا رقبته الطوَلة حتً وصل إلً العظم فالتقطه بمنقاره وأخرجه* وقال
للذبب :واآلن أعطنٍ الجابزة التٍ وعدت بها .فقال الذبب :إن أعظم جابزة
منحتك إَاها هٍ أنك أدخلت رأسك فٍ فم الذبب وأخرجته سالما دون أذي!!
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " تلخَص قصة "

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

تلخَص قصة 5
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

إٌٙلٍخ اٌفٚبئ١خ

رَاضَات 00د

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من تحدَد
موقع نقطة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

األفعال
الخمسة

معالجة لؽة
عربَة 00د

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً األفعال
الخمسة
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :ماذا تعنٍ النسبة المبوَة ؟
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  03 /02صفحة 115
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكَقول المعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة
واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب
و النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و
السبلم بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا
ثم أمرت بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و
ختمت السورة ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
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ت
الخ
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من  24أفرٌل إلى  28أفرٌل
2016
() 30
األسبوع الرابع فً هذا الشهر
واألسبوع الثالثون سنوٌا

َوم  :األحد  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

مع ابن بطوطة فٍ رحلته الً
الحج ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

تلخَص خبر

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌزؼوف ػٍٝ
أكة اٌوؽالد
 ٚاٌّغبِواد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض الرحالة العرب ؟ أَن ولد هذا الرحالة ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

بم تأثر ابن بطوطة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( درب ـ اجتاز ـ
بهر ـ طاؾ ـ لبً )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ما الذٌ كان َحبه ابن بطوطة ؟ ـ متً ؼادر ابن بطوطة
طنجة ؟ ـ ما الذٌ أعجب ابن بطوطة فٍ مصر؟ ـ بم تشتهر مدَنة دمشق ؟
ـ هل عاد ابن بطوطة إلً بلده بعد الحج ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق َسمٍ عنوان النص المقروء  *.:ـ طرح اإلشكال الموجود فٍ :اعبر.
بناء التعلم َ :ذكر زمن ومكان وقوع األحداث* بدا النقاش حول الموضوع
 0ـ ستخرج أهم األفكار والعناصر أألساسَة للنص* استخراج العناصر
* التعبَر عن الوضعَات التعلَمَة المقترحة
 0ـ بعبر وَصؾ شفهَا بتوظَؾ حَثَات وأحداث النص المقروء*.إعطاء الحرَة الكاملة
للتبلمَذ للتعبَر مع تصحَح األخطاء اللؽوَة*.التركَز علً الجانب الشعورٌ
*اتخاذ المواقؾ حَال هذه الظواهر
اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك مع برنامج زمَلك ..لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *لوضعَة َ: 0عمل السَد رشَد فٍ مإسسة الصَد البحرٌ و َتقاضً  081دج
فٍ الَوم أما صدَقه كمال َعمل فٍ نفس المإسسة كحارس و َتقاضً نصؾ أجرة رشَد .
ـ أحسب أجرة السَد رشَد الشهرَة ؟
ـ أحسب أجرة السَد كمال الَومَة ثم الشهرَة بطرَقتَن ؟
ـ َعمل كبلهما من الثامنة صباحا إلً ؼاَة الخامسة مساء و َسترَحان لمدة ساعتَن لتناول
ؼذابهما .ـ ما هٍ مدة عمل كل واحد منهما ؟
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :تسلم خضار كَسَن من الفول فٍ كل واحد
 , kg 25احسب كمَة الفول التٍ استلمها  .وزع الخضار الفول علً  15من زبابنه
بالتساوٌ  .احسب حصة كل زبون .
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلك َقولالمعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب و
النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و السبلم
بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا ثم أمرت
بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و ختمت السورة
ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص
مشـاه
د,ال
صورة

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
......ا
لخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

تربَة مدنَة 00د

من مظاهر الحَاة المدنَة

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *الوضعَة : 0
ـ عند االنطبلق من تَزٌ وزو كان عداد السَارة َشَر إلً  8000كم  ,وعند الوصول إلً
الجزابر َشَر العداد إلً  8810كم علما أن الخزان َحتوٌ علً  00لترا من البنزَن .
إذا كان استهبلك السَارة هو  01لترات من البنزَن كل  011كلم .
ـ كم كَلومترا قطع السابق فٍ رحلته ؟ـ ما هٍ سعة البنزَن المستهلك ؟
ـ كم لترا بقٍ فٍ الخزان ؟ـ ما هو ثمن البنزَن المستهلك إذا علمت أن اللتر الواحد بـ  00دج
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :عمر الجد  65سنة وعمر حفَده خمس عمر الجد وعمر األم  6أضعاؾ
عمر االبن وعمر األب مجموع عمرٌ االبن واألم  -ما هو عمر كل واحد منهم ؟

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
اٌٍَٛن اٌّلٟٔ
فٔ ٟقزٍف
ِٛالغ اٌؾ١بح ,
ف ٟاٌو٠ف ٚ
اٌّلٕ٠خ

 َقرأ المتعلمالنص جَدا -أن
َجَب التلمَذ عن
السإال انطبلقا من
النصَ -شارك
المتعلم فٍ إَجاد
معانٍ للمفردات -
َجَب المتعلم
شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن
األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق استظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلم  :أطالبهم فتح الكتب
ص (  ) 96وَدعوهم بعد شرح المطلوب تصحَح التمرَنات
 )1أكمل الناقص بما َناسب
من أجل تذوق جمال الرَؾ و حماَة طبَعته أقوم بالسلوك المدنٍ التالٍ
نحو الؽطاء النباتٍ  .........ونحو الحَوانات و الطَور  ..........نحو تربة األرض ..........
ونحو المجارٌ المابَة .............
*أكتب أمام كل مرفق من المرافق المكان الذٌ َتواجد فَه
المدَنة  ,الرَؾ  ,العاصمة فقط
الوزارات فٍ  ............المدارس فٍ .........
مقرات الوالَات فٍ  ..........الجامعات فٍ ....
المستشفَات فٍ  .......قاعة العبلج فٍ .........
المكتبة الوطنَة فٍ  ........المسرح الجهوٌ فٍ ......
المكتبات العامة فٍ  ...........المكتبات المدرسَة فٍ ...............
دور الشباب فٍ  .........دور الثقافة فٍ ..........
حدابق األلعاب و التسلَة فٍ  .........المراكز الثقافَة فٍ .............
َحتاج سكان الرَؾ إلً سكان المدن فٍ ..........
و َحتاج سكان المدن إلً سكان األرَاؾ إلً ...
استثمار المكتسبات :ما هٍ السلوكات الواجبة لبلستفادة من مرافق المدَنة

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
....................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ....................................................................................
..................................................................................... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
................................................................................. .............................................................................................................................

َوم  :االثنَن  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  08 :رجــــــب  0000هـ هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

مع ابن بطوطة فٍ
رحلته الً الحج ()000

إعراب الفعل المعتل فٍ المضارع
وفٍ حالة الجزم
كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاٌزؼوف ػٍٝ
أكة اٌوؽالد ٚ
اٌّغبِواد
َتمكن المتعلم
من التمََز بَن
الفعل المعتل و
الفعل الصحَح و
اعرابه و
استعماله
استعماال صحَحا

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض الرحالة العرب ؟ أَن ولد هذا الرحالة ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

بم تأثر ابن بطوطة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( درب ـ اجتاز ـ
بهر ـ طاؾ ـ لبً )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ما الذٌ كان َحبه ابن بطوطة ؟ ـ متً ؼادر ابن بطوطة
طنجة ؟ ـ ما الذٌ أعجب ابن بطوطة فٍ مصر؟ ـ بم تشتهر مدَنة دمشق ؟
ـ هل عاد ابن بطوطة إلً بلده بعد الحج ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ بم تاثر ابن بطوطة ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ ماذا كان َضم ركب الحجَج فٍ دمشق ؟
 َقرأ المعلم األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . رأي ابن بطوطة حشدا كبَرا من المسلمَن فٍ مكة  ,فلبً مع الملبَن وطاؾ وصلً خلؾمقام إبراهَم  ,ثم دنا من الحجر األسود فقبله  ,وسعً بَن الصفا والمروة  ,وكان كلما وجد
فرصة َدنو من الحجر األسود وَقبله  ,وَشرب من ماء زمزم الذٌ كان َجرٌ ببل انقطاع .
 َطلب المعلم من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة .ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الكلمات الممَزة بؤلوان مختلفة.
 الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :القاعدة :الفعل الماضٍ المعتل اآلخر باأللؾ ,أو األلؾ المقصورة َبنً علً :
ـ الفتحة المقدرة علً األلؾ مثل :دنا  ,رأي  ,صلً .
الفعل المضارع المعتل اآلخر َرفع ب  :ـ الضمة المقدرة علً األلؾ  .مثل َ :خشً
ـ بالضمة المقدرة علً الواو .مثل َ :دنو ـ بالضمة المقدرة علٍ الَاء مثل َ :جرٌ .

الصور
المرفق
ة
بالنص
 ,مشـا
هد,
الصور
ة
المتص
درة
للمحـو
ر

استثمار المكتسبات :ـ تنجز تمارَن الكتاب .
َتمكن المتعلم

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

تارَخ  00د

ظوٚف اٌغيائو غلاح االٍزمالي

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ حل
وضعَات مختلفة

و استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رٛظ١ف
اٌزؼٍّبد
اٌّىزَجخ فٟ
ٙٚؼ١بد ِقزٍفخ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *الوضعَة : 0
ـ اشتري صاحب دكان  81كػ من القهوة بسعر  001دج للكػ الواحد و بعد تحمَصها و
طحنها نقص الوزن بـ  0/0من الوزن الكلٍ
وضع الدكانٍ القهوة فٍ علب تزن العلبة الواحدة  001غ  ,باع العلبة الواحدة بـ  001دج .
ـ أوجد ثمن شراء القهوة ؟ـ أوجد وزن القهوة الضابعة ؟ ـ أوحد ثمن بَع القهوة ؟
ـ هل ربح التاجر أم خسر ؟ ـ كم كان ربحه أو خسارته ؟
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :عند عامر  240دَنارا صرؾ منها  30بالمبة
 كم بقٍ معه؟وضعَـة االنطبلق :ما هٍ أهم األسس التٍ تم االعتماد علَها للنهوض باالقتصاد الجزابرٌ؟
؟ بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ :
 0أدت السَاسة االقتصادَة واالجتماعَة علً تحسَن المستوي الصحٍ والمعَشٍ
للجزابرََن بعد االستقبلل فازداد عددهم  ,الحظ الرسم البَانٍ :
 0ـ مخططات التنمَة فٍ الجزابر :المخطط الثبلثٍ  0100:ـ . 0101
المخطط الرباعٍ األول  0101 :ـ  . 0100المخطط الرباعٍ الثانٍ  0100 :ـ . 0100
المخطط الخماسٍ األول  0181 :ــ . 0180المخطط الخماسٍ الثانٍ  0108 :ـ . 0181
 0ـ تعرؾ علً السلم الزمنٍ لمراحل السَاسة الداخلَة الجزابرَة
استثمار المكتسبات :أوظؾ معلومـــــاتٍ :
 0ـ أنقل التمرَن علً كراستك و ضع عبلمة ( صح ) أمام الجواب الصحَح و عبلمة ( خطؤ)
أمام الجواب الخطؤ .ــ واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل وضعا صعبا ()....
ــ فٍ المَدان الزراعٍ طبقت الثورة الزراعَة ثم التسََر الذاتٍ ().....
ــ طبقت الجزابر بع االستقبلل النظام االشتراكٍ ().....
ــ أنجزت الجزابر أو مخطط وهو المخطط الرباعٍ ()....
ــ تم إنشاء ع ّدة شركات هامة منها شركة سونطراك ().....
 0ـ صل بَن الحدث و ترَخه
00فبراَر0100
ــ تؤمَم المحروقات
سنة 0100
ــ إنشاء شركة سونطراك
 0100ـ 0101
ــ المخطط الثبلثٍ األول
ــ التحول من النظام االشتراكٍ الً االقتصاد الحر 0181

كراس
أنشط
ة مادة
الرَا
ضَات
–
اللوح
ة......
.إلخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

تلوث المحَط بالبطارَات

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق *ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول النشاط الرابعـ َقرأ المعلم الفقرة َ001طالب
بعضهم بالقراءة ـ ما هٍ أسباب حدوث الصعق الكهربابٍ ؟ـ من َتعرض لهذا الخطر أكثر ؟
ماذا تمثل الصور ص  001؟َطالبهم بالتعبَر عنها ثم َبَن الجدول طالبا منهم إكماله
* هل تذكر وضعَات أخري شاهدتها ؟
* الحظ الصورة  0و اذكر الحل الذٌ تقترحه إلنقاذ األطفال الصؽار بدون نزع للمآخذ
النشاط الثانٍ النشاط الخامس َقرأ المعلم الفقرة ص  000بوضوح هل كل البطارَات و
المدخرات المستهلكة قابلة للشحن ؟ـ ما أثرها علً المحَط ؟ـ َطالبهم بمبلحظة الوضعَات
األثر الكتابٍ ـ َمكن أن َإدٌ استخدام منبع القطاع الكهربابٍ إلً خطورة الصعق
الكهربابٍ َ ,جب احترام قواعد األمن لتفادٌ ذلك .
استثمار المكتسبات* بماذا تشتؽل البطارَة ؟* كَؾ َتم التقلَل من النفاَات ؟* متً تصبح
البطارَة مشكبل للطبَعة ؟* لماذا تسحب المواد الكَمَابَة من البطارَة ؟* كَؾ نتخلص من
البطارَة لتجنب تلوث الماء و الهواء ؟* كَؾ تإدٌ البطارَة لتسمم الهواء و الماء ؟
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس

الو
ساب
ل
كتاب
التلم
َذ –
اللوح
ة–
األدوا
ت
......
.الخ

أقبلم
ــ
ألوان
مابَة
ــ
الوان
تراب
َة أو
زَتَة

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................ ..................................................................................

َوم :الثبلثاء  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  01 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

مع ابن بطوطة فٍ
رحلته الً الحج ()000
قراءة (استثمار)
 00د

صرؾ أو إمبلء

تصرَؾ الفعل االجوؾ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاٌزؼوف ػٍٝ
أكة اٌوؽالد ٚ
اٌّغبِواد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
من أن َتعرؾ
علً كَفَة
تصرَؾ الفعل
االجوؾ
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة صحَحة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء
علً تعلماته
السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب
ا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ
ِٓ اٌزٖٛهاد
اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ
ِؼٍِٛبد
اٌغغواف١خ

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

و استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

جؽرافَا

السكان فٍ الجزابر

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ حل
وضعَات مختلفة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض الرحالة العرب ؟ أَن ولد هذا الرحالة ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة ) بم
تأثر ابن بطوطة ؟

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( درب ـ اجتاز ـ بهر ـ
طاؾ ـ لبً )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة ـ ما الذٌ كان َحبه ابن بطوطة ؟ ـ متً ؼادر ابن بطوطة طنجة ؟ ـ
ما الذٌ أعجب ابن بطوطة فٍ مصر؟ ـ بم تشتهر مدَنة دمشق ؟
ـ هل عاد ابن بطوطة إلً بلده بعد الحج ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ متً ؼادر ابن بطوطة طنجة ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ كَؾ كان احساس ابن بطوطة عندما بلػ الً مكة ؟
ـ ماهٍ االعمال التٍ قام بها فٍ مكة ؟ـ ما رأَك فٍ هذا النص ؟ ـ ماذا استخلصت منه ؟
 َستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :َدوم االمتحان َوما .
دام الفلم ساعة
َسَل لعاب األكول .
سال الماء من الحنفَة
َنام الخفاش نهارا .
نام الرضَع لَبل.
 َسجل المعلم األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . َطلب المعلم من المتعلمَن استخراج االسماء التٍ تدل علً الجمع ؟  -كَؾ نعربها ؟ .وَتدرج المدرس مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
ـ َتحول حرؾ العلة فٍ الفعل األجوؾ فٍ المضارع إلً :
َحوم الفرخ حول العش
ـ واو مثل :حام الطَر
تطَر الطَور فرحة
ـ َاء  .مثل  :طار النسر عالَا
َخاؾ الصبٍ من الظبلم
ـ أو َبقً علً حاله .مثل  :خاؾ الصؽَر فٍ اللَل
..استثمار المكتسبات  --حل تمارَن الكتابَ -تم التصحَح الجماعٍ علً السبورة وفردٌ
علً الكراسات..
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *الوضعَة : 0
ـ اشتري صاحب دكان  81كػ من القهوة بسعر  001دج للكػ الواحد و بعد تحمَصها و طحنها
نقص الوزن بـ  0/0من الوزن الكلٍ
وضع الدكانٍ القهوة فٍ علب تزن العلبة الواحدة  001غ  ,باع العلبة الواحدة بـ  001دج .
ـ أوجد ثمن شراء القهوة ؟ـ أوجد وزن القهوة الضابعة ؟ ـ أوحد ثمن بَع القهوة ؟
ـ هل ربح التاجر أم خسر ؟ ـ كم كان ربحه أو خسارته ؟
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :عند عامر  240دَنارا صرؾ منها  30بالمبة
 كم بقٍ معه؟وضعَـة االنطبلق ــ ما الذٌ َوجد بكثر فٍ الجزابر  ,البترول أم الؽاز الطبَعٍ أم الفحم
الحجرٌ ؟ــ عدد أنواع الصناعات المتواجدة فٍ منطقتك .ب َّن أهمَتها .
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْفبٌْٕب ٛاٌَبكً (إٌْب ٛاٌزغبه: ) ٞ
رؤًِ اٌٖٛهح (1ـ2ـ3ـ100 ٓ )4ـ ِب ٘ ٟاٌّواؽً اٌزّ٠ ٟو ثٙب إٌّزٛط لجً  ٌٕٗٛٚاٌٝ
اٌَّزٍٙه ؟ــ و١ف رَّ ٝػٍّ١خ اٌزجبكي اٌزغبه( ٞاٌجغ ٚاٌْواء ) اٌز ٟرزُ كافً اٌ ٓٛٛ؟
ــ ِب٘ ٟاألكاح اٌز٠ ٟزُ ثٛاٍطزٙب ٘نا اٌزجبكي ؟ــ ِب ٘ ٟاٌزغبهح اٌلافٍ١خ ؟
ــ و١ف رَّ ٝػٍّ١خ اٌزجبكي اٌزغبه ٞاٌز ٟرزُ فبهط اٌ ٓٛٛ؟ــ ِب٘ ٟاألكاح اٌز٠ ٟزُ ثٛاٍطزٙب
٘نا اٌزجبكي ؟ــ ِب ٘ ٟاٌزغبهح اٌلافٍ١خ ؟
أٍزٕزظ  :اٌزغبهح ٘ ٟؽووخ رجبكي اٌجٚبئغ ٚاٌٍ١غ رزُ ثٛاٍطخ هِي ٔمل ٞرَّ ٝاٌؼٍّخ ٟ٘ٚ
ٔٛػبْ أ ـ اٌزغبهح اٌلافٍ١خ  ٟ٘ٚ :اٌذ رزُ كافً ؽلٚك اٌ ٓٛٛثبٌؼٍّخ اٌّؾٍ١خ ( اٌلٕ٠به )
ة ـ اٌزغبهح اٌقبهع١خ  ٟ٘ٚ :رزُ فبهط ؽلٚك اٌٚ ٓٛٛثغ١و اٌؼٍّخ اٌّؾٍ١خ أ ٞثبٌؼٍّخ اٌٖؼجخ (
اٌلٚاله األِو٠ى , ٟأٚه ٚأٚهث , ٟاٍزوٌ ٟٕ١ثو٠طبٔ٠ ٓ٠ , ٟجبٔ)... ٟ
استثمار المكتسبات
ٍئاي ِوؽٌٍّ : ٟبما رؾوٓ اٌلٚي ػٍ ٝالبِخ اٌّؼبهٗ اٌل١ٌٚخ ؟

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ
صور
خرابط

تربَة بدنَة 00د

اٌزى١ف  ٚاٌزؼل ً٠ثّب ٠مز ٗ١ٚاٌّٛلف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْٚ .
ؽٖو اٌّقبٛو
ٌٍم١بَ ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً
اَصال عضوَة
الجسم الً
االستعداد
المناسب
المحافظة علً
التوازن
المحافظة علً
نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و
اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التناوب بالكرة) سَر اللعبة :
ـ الفرق علً شكل قاطرات وراء خط االنطبلق
ـ عند اإلشارة َنطلق األول بالكرة جرَا أو تنطَطا نحو خط
الوصول وَعود لسلم الكرة للذٌ َلَه.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنهٍ العملَة األول.
مبلحظةَ :مكن تحدَد نوعَة الجرٌ.
َمكن تحدَد المسلك باألقماع والمرور بَنها عن طرَق
التعرج.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.....
الخ

مبلحظاتَ :وم الثبلثاء  00أفرَل َ 0100وم دراسٍ بمدرسة الحٍ الشمالٍ حول مناهج الجَل الثانٍ
.......................................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .........................................
...............................................................................................................................................................................................

َوم  :األربعاء  00أفرَل  0100م الموافق لـــ  01 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

الفنون االسبلمَة
و صناعة الخزؾ
مطالعة موجهة
 00د
محفوظات

الحمامة المهاجرة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف
َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن المتعلم

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد 4

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

ت.ع.
و تكنولوجَة

تلوث المحَط بالبطارَات

َتمكن
المتعلم من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند
أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر حرفا َدوَة مارسها المسلمون ..
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :متً نشؤ فن صناعة الخزؾ
؟ -كَؾ كان َصنع الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟ -بم َتمَز الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ اذكر بعض الطَور التٍ تعرفها  .ـ بم تشعر و أنتتإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ (الحمامة المهاجرة) قراءة النص من طرؾ
المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح
المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  -بَن من دار الحوار ؟
 لماذا ارادت الحمامة ان تهاجر ؟ اَن كانت تري سعادتها ؟استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل تطبَق
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  3صفحة 119
وضعَـــــة االنطبلق *ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول النشاط الرابعـ َقرأ المعلم الفقرة َ001طالب
بعضهم بالقراءة ـ ما هٍ أسباب حدوث الصعق الكهربابٍ ؟ـ من َتعرض لهذا الخطر أكثر ؟
ماذا تمثل الصور ص  001؟َطالبهم بالتعبَر عنها ثم َبَن الجدول طالبا منهم إكماله
* هل تذكر وضعَات أخري شاهدتها ؟
* الحظ الصورة  0و اذكر الحل الذٌ تقترحه إلنقاذ األطفال الصؽار بدون نزع للمآخذ
النشاط الثانٍ النشاط الخامس َقرأ المعلم الفقرة ص  000بوضوح هل كل البطارَات و
المدخرات المستهلكة قابلة للشحن ؟ـ ما أثرها علً المحَط ؟ـ َطالبهم بمبلحظة الوضعَات
األثر الكتابٍ ـ َمكن أن َإدٌ استخدام منبع القطاع الكهربابٍ إلً خطورة الصعق الكهربابٍ
َ ,جب احترام قواعد األمن لتفادٌ ذلك .
استثمار المكتسبات* بماذا تشتؽل البطارَة ؟* كَؾ َتم التقلَل من النفاَات ؟* متً تصبح
البطارَة مشكبل للطبَعة ؟* لماذا تسحب المواد الكَمَابَة من البطارَة ؟* كَؾ نتخلص من
البطارَة لتجنب تلوث الماء و الهواء ؟* كَؾ تإدٌ البطارَة لتسمم الهواء و الماء ؟

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 5
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد

َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ماهٍ االحكام التٍ َجب مراعتها عند تلخَص نص ؟ .
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اقرأ القصة جَدا ثم اعد
تلخَصها  :األسد وابن آوي
كان فٍ إحدي الؽابات أسد عاقل وحكَم* وفٍ أحد األَام أراد ابن آوي أن
َتعرؾ علَه* وَصبح صدَقا له* فؤتً إلَه وقال :أرَد أن أكون تابعا لك .فقال
األسد :علً الرحب والسعة.
استطاع ابن آوي بسبب صدقاته مع األسد أن َؤكل من فضلته من الصَد
َومَا* حتً صار جسمه أكبر وأقوي* وأصبحت الحَوانات الصؽَرة والكبَرة
تهابه بسبب قوته وصداقته مع األسد* فصار َإذٌ الحَوانات دون سبب سوي
حب اإلَذاء.
وفٍ أحد األَام بَنما كان َتمشً مع صدَقه األسد إذ رأي فَبل من بعَد*
فقال لؤلسد :موالٌ األسد..إننٍ كل َوم منذ تعارفنا وأنا آكل من صَدك* وقد جاء
الَوم الذٌ أجعلك فَه تؤكل من صَدٌ .سؤنطلق إلً الفَل وأصطاده وأدعوك إلً
تناول لحمه .قال األسد :إن الفَل قوٌ وضخم* ولن تستطَع صَده .فؤجاب ابن
آوي بؽرور :ال علَك..فقد أصبحت أقوي من ذٌ قبل.
انطلق ابن آوي إلً الفَل* وحَن هجم علَه* ضربه بخرطومه وأنَابه ضربة
أطارته حتً اصطدم بجذع شجرة ضخمة فمات من فوره.
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " تلخَص قصة "

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
.......................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. .......................................................................................

َوم  :الخمَس  08أفرَل  0100م الموافق لـــ  00 :رجــــــب  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

تلخَص قصة 5
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد 4

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

معالجة لؽة
عربَة 00د

مراجعة فٍ
االعراب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الكلمات
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل تطبَق
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  05صفحة 119
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة
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اللوح
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األدوا
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كتاب
التلمَذ
–
اللوح
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األدوا
ت
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كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكَقول المعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة
واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب
و النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و
السبلم بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا
ثم أمرت بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و
ختمت السورة ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ
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من  08ماي إلى  12ماي

2016
() 31
األسبوع األول فً هذا الشهر
واألسبوع الحادي الثالثون
سنوٌا

َوم  :األحد  18ماٌ  0100م الموافق لـــ  10 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

مع ابن بطوطة فٍ رحلته الً
الحج ()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

تلخَص خبر

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اٌزؼوف ػٍٝ
أكة اٌوؽالد
 ٚاٌّغبِواد
ف ٟؽ١بح
االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض الرحالة العرب ؟ أَن ولد هذا الرحالة ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

بم تأثر ابن بطوطة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( درب ـ اجتاز ـ
بهر ـ طاؾ ـ لبً )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ما الذٌ كان َحبه ابن بطوطة ؟ ـ متً ؼادر ابن بطوطة
طنجة ؟ ـ ما الذٌ أعجب ابن بطوطة فٍ مصر؟ ـ بم تشتهر مدَنة دمشق ؟
ـ هل عاد ابن بطوطة إلً بلده بعد الحج ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق َسمٍ عنوان النص المقروء  *.:ـ طرح اإلشكال الموجود فٍ :اعبر.
بناء التعلم َ :ذكر زمن ومكان وقوع األحداث* بدا النقاش حول الموضوع
 0ـ ستخرج أهم األفكار والعناصر أألساسَة للنص* استخراج العناصر
* التعبَر عن الوضعَات التعلَمَة المقترحة
 0ـ بعبر وَصؾ شفهَا بتوظَؾ حَثَات وأحداث النص المقروء*.إعطاء الحرَة الكاملة
للتبلمَذ للتعبَر مع تصحَح األخطاء اللؽوَة*.التركَز علً الجانب الشعورٌ
*اتخاذ المواقؾ حَال هذه الظواهر
اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك مع برنامج زمَلك ..لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *لوضعَة َ: 0عمل السَد رشَد فٍ مإسسة الصَد البحرٌ و َتقاضً  081دج
فٍ الَوم أما صدَقه كمال َعمل فٍ نفس المإسسة كحارس و َتقاضً نصؾ أجرة رشَد .
ـ أحسب أجرة السَد رشَد الشهرَة ؟
ـ أحسب أجرة السَد كمال الَومَة ثم الشهرَة بطرَقتَن ؟
ـ َعمل كبلهما من الثامنة صباحا إلً ؼاَة الخامسة مساء و َسترَحان لمدة ساعتَن لتناول
ؼذابهما .ـ ما هٍ مدة عمل كل واحد منهما ؟
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :تسلم خضار كَسَن من الفول فٍ كل واحد
 , kg 25احسب كمَة الفول التٍ استلمها  .وزع الخضار الفول علً  15من زبابنه
بالتساوٌ  .احسب حصة كل زبون .
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلك َقولالمعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب و
النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و السبلم
بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا ثم أمرت
بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و ختمت السورة
ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
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رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

تربَة مدنَة 00د

من مظاهر الحَاة المدنَة

مبلحظات:

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *الوضعَة : 0
ـ عند االنطبلق من تَزٌ وزو كان عداد السَارة َشَر إلً  8000كم  ,وعند الوصول إلً
الجزابر َشَر العداد إلً  8810كم علما أن الخزان َحتوٌ علً  00لترا من البنزَن .
إذا كان استهبلك السَارة هو  01لترات من البنزَن كل  011كلم .
ـ كم كَلومترا قطع السابق فٍ رحلته ؟ـ ما هٍ سعة البنزَن المستهلك ؟
ـ كم لترا بقٍ فٍ الخزان ؟ـ ما هو ثمن البنزَن المستهلك إذا علمت أن اللتر الواحد بـ  00دج
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :عمر الجد  65سنة وعمر حفَده خمس عمر الجد وعمر األم  6أضعاؾ
عمر االبن وعمر األب مجموع عمرٌ االبن واألم  -ما هو عمر كل واحد منهم ؟

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
اٌٍَٛن اٌّلٟٔ
فٔ ٟقزٍف
ِٛالغ اٌؾ١بح ,
ف ٟاٌو٠ف ٚ
اٌّلٕ٠خ

 َقرأ المتعلمالنص جَدا -أن
َجَب التلمَذ عن
السإال انطبلقا من
النصَ -شارك
المتعلم فٍ إَجاد
معانٍ للمفردات -
َجَب المتعلم
شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن
األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق استظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلم  :أطالبهم فتح الكتب
ص (  ) 96وَدعوهم بعد شرح المطلوب تصحَح التمرَنات
 )1أكمل الناقص بما َناسب
من أجل تذوق جمال الرَؾ و حماَة طبَعته أقوم بالسلوك المدنٍ التالٍ
نحو الؽطاء النباتٍ  .........ونحو الحَوانات و الطَور  ..........نحو تربة األرض ..........
ونحو المجارٌ المابَة .............
*أكتب أمام كل مرفق من المرافق المكان الذٌ َتواجد فَه
المدَنة  ,الرَؾ  ,العاصمة فقط
الوزارات فٍ  ............المدارس فٍ .........
مقرات الوالَات فٍ  ..........الجامعات فٍ ....
المستشفَات فٍ  .......قاعة العبلج فٍ .........
المكتبة الوطنَة فٍ  ........المسرح الجهوٌ فٍ ......
المكتبات العامة فٍ  ...........المكتبات المدرسَة فٍ ...............
دور الشباب فٍ  .........دور الثقافة فٍ ..........
حدابق األلعاب و التسلَة فٍ  .........المراكز الثقافَة فٍ .............
َحتاج سكان الرَؾ إلً سكان المدن فٍ ..........
و َحتاج سكان المدن إلً سكان األرَاؾ إلً ...
استثمار المكتسبات :ما هٍ السلوكات الواجبة لبلستفادة من مرافق المدَنة

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري
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–
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ٌعاد تناول هذه الوحدة مرة أخرى

....................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ....................................................................................
..................................................................................... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
................................................................................. .............................................................................................................................

َوم  :االثنَن  11ماٌ  0100م الموافق لـــ  10 :شعبان  0000هـ هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

قراءة (استثمار)
 00د

مع ابن بطوطة فٍ
رحلته الً الحج ()000

إعراب الفعل المعتل فٍ المضارع
وفٍ حالة الجزم
كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاٌزؼوف ػٍٝ
أكة اٌوؽالد ٚ
اٌّغبِواد
َتمكن المتعلم
من التمََز بَن
الفعل المعتل و
الفعل الصحَح و
اعرابه و
استعماله
استعماال صحَحا

مإشر الكفاءة
أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض الرحالة العرب ؟ أَن ولد هذا الرحالة ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

بم تأثر ابن بطوطة ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( درب ـ اجتاز ـ
بهر ـ طاؾ ـ لبً )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ ما الذٌ كان َحبه ابن بطوطة ؟ ـ متً ؼادر ابن بطوطة
طنجة ؟ ـ ما الذٌ أعجب ابن بطوطة فٍ مصر؟ ـ بم تشتهر مدَنة دمشق ؟
ـ هل عاد ابن بطوطة إلً بلده بعد الحج ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ بم تاثر ابن بطوطة ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ ـ ماذا كان َضم ركب الحجَج فٍ دمشق ؟
 َقرأ المعلم األمثلة بعد تسجَلها علً السبورة ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . رأي ابن بطوطة حشدا كبَرا من المسلمَن فٍ مكة  ,فلبً مع الملبَن وطاؾ وصلً خلؾمقام إبراهَم  ,ثم دنا من الحجر األسود فقبله  ,وسعً بَن الصفا والمروة  ,وكان كلما وجد
فرصة َدنو من الحجر األسود وَقبله  ,وَشرب من ماء زمزم الذٌ كان َجرٌ ببل انقطاع .
 َطلب المعلم من المتعلمَن تحدَد نوع الجمل المدونة علً السبورة .ـ أسبلة موجهة قصد تحلَل النص وتحدَد أنواع الكلمات الممَزة بؤلوان مختلفة.
 الوصول بالمتعلمَن الستنباط القاعدة التالَة :القاعدة :الفعل الماضٍ المعتل اآلخر باأللؾ ,أو األلؾ المقصورة َبنً علً :
ـ الفتحة المقدرة علً األلؾ مثل :دنا  ,رأي  ,صلً .
الفعل المضارع المعتل اآلخر َرفع ب  :ـ الضمة المقدرة علً األلؾ  .مثل َ :خشً
ـ بالضمة المقدرة علً الواو .مثل َ :دنو ـ بالضمة المقدرة علٍ الَاء مثل َ :جرٌ .
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استثمار المكتسبات :ـ تنجز تمارَن الكتاب .
َتمكن المتعلم

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

تارَخ  00د

ظوٚف اٌغيائو غلاح االٍزمالي

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ حل
وضعَات مختلفة

و استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رٛظ١ف
اٌزؼٍّبد
اٌّىزَجخ فٟ
ٙٚؼ١بد ِقزٍفخ

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *الوضعَة : 0
ـ اشتري صاحب دكان  81كػ من القهوة بسعر  001دج للكػ الواحد و بعد تحمَصها و
طحنها نقص الوزن بـ  0/0من الوزن الكلٍ
وضع الدكانٍ القهوة فٍ علب تزن العلبة الواحدة  001غ  ,باع العلبة الواحدة بـ  001دج .
ـ أوجد ثمن شراء القهوة ؟ـ أوجد وزن القهوة الضابعة ؟ ـ أوحد ثمن بَع القهوة ؟
ـ هل ربح التاجر أم خسر ؟ ـ كم كان ربحه أو خسارته ؟
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :عند عامر  240دَنارا صرؾ منها  30بالمبة
 كم بقٍ معه؟وضعَـة االنطبلق :ما هٍ أهم األسس التٍ تم االعتماد علَها للنهوض باالقتصاد الجزابرٌ؟
؟ بناء التعلمات اثرٌ معلوماتٍ :
 0أدت السَاسة االقتصادَة واالجتماعَة علً تحسَن المستوي الصحٍ والمعَشٍ
للجزابرََن بعد االستقبلل فازداد عددهم  ,الحظ الرسم البَانٍ :
 0ـ مخططات التنمَة فٍ الجزابر :المخطط الثبلثٍ  0100:ـ . 0101
المخطط الرباعٍ األول  0101 :ـ  . 0100المخطط الرباعٍ الثانٍ  0100 :ـ . 0100
المخطط الخماسٍ األول  0181 :ــ . 0180المخطط الخماسٍ الثانٍ  0108 :ـ . 0181
 0ـ تعرؾ علً السلم الزمنٍ لمراحل السَاسة الداخلَة الجزابرَة
استثمار المكتسبات :أوظؾ معلومـــــاتٍ :
 0ـ أنقل التمرَن علً كراستك و ضع عبلمة ( صح ) أمام الجواب الصحَح و عبلمة ( خطؤ)
أمام الجواب الخطؤ .ــ واجهت الجزابر ؼداة االستقبلل وضعا صعبا ()....
ــ فٍ المَدان الزراعٍ طبقت الثورة الزراعَة ثم التسََر الذاتٍ ().....
ــ طبقت الجزابر بع االستقبلل النظام االشتراكٍ ().....
ــ أنجزت الجزابر أو مخطط وهو المخطط الرباعٍ ()....
ــ تم إنشاء ع ّدة شركات هامة منها شركة سونطراك ().....
 0ـ صل بَن الحدث و ترَخه
00فبراَر0100
ــ تؤمَم المحروقات
سنة 0100
ــ إنشاء شركة سونطراك
 0100ـ 0101
ــ المخطط الثبلثٍ األول
ــ التحول من النظام االشتراكٍ الً االقتصاد الحر 0181
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

تلوث المحَط بالبطارَات

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق*ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول النشاط الرابعـ َقرأ المعلم الفقرة َ001طالب
بعضهم بالقراءة ـ ما هٍ أسباب حدوث الصعق الكهربابٍ ؟ـ من َتعرض لهذا الخطر أكثر ؟
ماذا تمثل الصور ص  001؟َطالبهم بالتعبَر عنها ثم َبَن الجدول طالبا منهم إكماله
* هل تذكر وضعَات أخري شاهدتها ؟
* الحظ الصورة  0و اذكر الحل الذٌ تقترحه إلنقاذ األطفال الصؽار بدون نزع للمآخذ
النشاط الثانٍ النشاط الخامس َقرأ المعلم الفقرة ص  000بوضوح هل كل البطارَات و
المدخرات المستهلكة قابلة للشحن ؟ـ ما أثرها علً المحَط ؟ـ َطالبهم بمبلحظة الوضعَات
األثر الكتابٍ ـ َمكن أن َإدٌ استخدام منبع القطاع الكهربابٍ إلً خطورة الصعق
الكهربابٍ َ ,جب احترام قواعد األمن لتفادٌ ذلك .
استثمار المكتسبات* بماذا تشتؽل البطارَة ؟* كَؾ َتم التقلَل من النفاَات ؟* متً تصبح
البطارَة مشكبل للطبَعة ؟* لماذا تسحب المواد الكَمَابَة من البطارَة ؟* كَؾ نتخلص من
البطارَة لتجنب تلوث الماء و الهواء ؟* كَؾ تإدٌ البطارَة لتسمم الهواء و الماء ؟
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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مبلحظات:
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َوم :الثبلثاء  01ماٌ  0100م الموافق لـــ  10 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

مع ابن بطوطة فٍ
رحلته الً الحج ()000
قراءة (استثمار)
 00د

صرؾ أو إمبلء

تصرَؾ الفعل االجوؾ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد اٌغل٠لح
 ٚاٌزؼوف ػٍٝ
أكة اٌوؽالد ٚ
اٌّغبِواد

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
من أن َتعرؾ
علً كَفَة
تصرَؾ الفعل
االجوؾ
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة صحَحة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء
علً تعلماته
السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب
ا٠مبظ اال٘زّبَ
ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ
ِٓ اٌزٖٛهاد
اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ
ِؼٍِٛبد
اٌغغواف١خ

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد

و استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

جؽرافَا

السكان فٍ الجزابر

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ حل
وضعَات مختلفة

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق :اذكر بعض الرحالة العرب ؟ أَن ولد هذا الرحالة ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة ) بم
تأثر ابن بطوطة ؟

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و
أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( درب ـ اجتاز ـ بهر ـ
طاؾ ـ لبً )  -.أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي
النص عبر أسبلة موجهة ـ ما الذٌ كان َحبه ابن بطوطة ؟ ـ متً ؼادر ابن بطوطة طنجة ؟ ـ
ما الذٌ أعجب ابن بطوطة فٍ مصر؟ ـ بم تشتهر مدَنة دمشق ؟
ـ هل عاد ابن بطوطة إلً بلده بعد الحج ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ متً ؼادر ابن بطوطة طنجة ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ كَؾ كان احساس ابن بطوطة عندما بلػ الً مكة ؟
ـ ماهٍ االعمال التٍ قام بها فٍ مكة ؟ـ ما رأَك فٍ هذا النص ؟ ـ ماذا استخلصت منه ؟
 َستدرج المعلم المتعلمَن عبر االسبلة الستنباط األمثلة التالَة من نص القراءة :َدوم االمتحان َوما .
دام الفلم ساعة
َسَل لعاب األكول .
سال الماء من الحنفَة
َنام الخفاش نهارا .
نام الرضَع لَبل.
 َسجل المعلم األمثلة علً السبورة و َقرأها ثم َطلب من بعض المتعلمَن قراءتها . َطلب المعلم من المتعلمَن استخراج االسماء التٍ تدل علً الجمع ؟  -كَؾ نعربها ؟ .وَتدرج المدرس مع المتعلمَن إلً استنباط القاعدة التالَة  :فَكتشفون أن :
ـ َتحول حرؾ العلة فٍ الفعل األجوؾ فٍ المضارع إلً :
َحوم الفرخ حول العش
ـ واو مثل :حام الطَر
تطَر الطَور فرحة
ـ َاء  .مثل  :طار النسر عالَا
َخاؾ الصبٍ من الظبلم
ـ أو َبقً علً حاله .مثل  :خاؾ الصؽَر فٍ اللَل
..استثمار المكتسبات  --حل تمارَن الكتابَ -تم التصحَح الجماعٍ علً السبورة وفردٌ
علً الكراسات..
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *الوضعَة : 0
ـ اشتري صاحب دكان  81كػ من القهوة بسعر  001دج للكػ الواحد و بعد تحمَصها و طحنها
نقص الوزن بـ  0/0من الوزن الكلٍ
وضع الدكانٍ القهوة فٍ علب تزن العلبة الواحدة  001غ  ,باع العلبة الواحدة بـ  001دج .
ـ أوجد ثمن شراء القهوة ؟ـ أوجد وزن القهوة الضابعة ؟ ـ أوحد ثمن بَع القهوة ؟
ـ هل ربح التاجر أم خسر ؟ ـ كم كان ربحه أو خسارته ؟
أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :عند عامر  240دَنارا صرؾ منها  30بالمبة
 كم بقٍ معه؟وضعَـة االنطبلق ــ ما الذٌ َوجد بكثر فٍ الجزابر  ,البترول أم الؽاز الطبَعٍ أم الفحم
الحجرٌ ؟ــ عدد أنواع الصناعات المتواجدة فٍ منطقتك .ب َّن أهمَتها .
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْفبٌْٕب ٛاٌَبكً (إٌْب ٛاٌزغبه: ) ٞ
رؤًِ اٌٖٛهح (1ـ2ـ3ـ100 ٓ )4ـ ِب ٘ ٟاٌّواؽً اٌزّ٠ ٟو ثٙب إٌّزٛط لجً  ٌٕٗٛٚاٌٝ
اٌَّزٍٙه ؟ــ و١ف رَّ ٝػٍّ١خ اٌزجبكي اٌزغبه( ٞاٌجغ ٚاٌْواء ) اٌز ٟرزُ كافً اٌ ٓٛٛ؟
ــ ِب٘ ٟاألكاح اٌز٠ ٟزُ ثٛاٍطزٙب ٘نا اٌزجبكي ؟ــ ِب ٘ ٟاٌزغبهح اٌلافٍ١خ ؟
ــ و١ف رَّ ٝػٍّ١خ اٌزجبكي اٌزغبه ٞاٌز ٟرزُ فبهط اٌ ٓٛٛ؟ــ ِب٘ ٟاألكاح اٌز٠ ٟزُ ثٛاٍطزٙب
٘نا اٌزجبكي ؟ــ ِب ٘ ٟاٌزغبهح اٌلافٍ١خ ؟
أٍزٕزظ  :اٌزغبهح ٘ ٟؽووخ رجبكي اٌجٚبئغ ٚاٌٍ١غ رزُ ثٛاٍطخ هِي ٔمل ٞرَّ ٝاٌؼٍّخ ٟ٘ٚ
ٔٛػبْ أ ـ اٌزغبهح اٌلافٍ١خ  ٟ٘ٚ :اٌذ رزُ كافً ؽلٚك اٌ ٓٛٛثبٌؼٍّخ اٌّؾٍ١خ ( اٌلٕ٠به )
ة ـ اٌزغبهح اٌقبهع١خ  ٟ٘ٚ :رزُ فبهط ؽلٚك اٌٚ ٓٛٛثغ١و اٌؼٍّخ اٌّؾٍ١خ أ ٞثبٌؼٍّخ اٌٖؼجخ (
اٌلٚاله األِو٠ى , ٟأٚه ٚأٚهث , ٟاٍزوٌ ٟٕ١ثو٠طبٔ٠ ٓ٠ , ٟجبٔ)... ٟ
استثمار المكتسبات
ٍئاي ِوؽٌٍّ : ٟبما رؾوٓ اٌلٚي ػٍ ٝالبِخ اٌّؼبهٗ اٌل١ٌٚخ ؟
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تربَة بدنَة 00د

اٌزى١ف  ٚاٌزؼل ً٠ثّب ٠مز ٗ١ٚاٌّٛلف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْٚ .
ؽٖو اٌّقبٛو
ٌٍم١بَ ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً
اَصال عضوَة
الجسم الً
االستعداد
المناسب
المحافظة علً
التوازن
المحافظة علً
نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و
اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أ نبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التناوب بالكرة) سَر اللعبة :
ـ الفرق علً شكل قاطرات وراء خط االنطبلق
ـ عند اإلشارة َنطلق األول بالكرة جرَا أو تنطَطا نحو خط
الوصول وَعود لسلم الكرة للذٌ َلَه.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنهٍ العملَة األول.
مبلحظةَ :مكن تحدَد نوعَة الجرٌ.
َمكن تحدَد المسلك باألقماع والمرور بَنها عن طرَق
التعرج.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.

كتاب
التلمَذ
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–
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مبلحظاتَ :وم الثبلثاء  01ماٌ َ 0100وم دراسٍ بمدرسة الحٍ الشمالٍ حول مناهج الجَل الثانٍ
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  00ماٌ  0100م الموافق لـــ  10 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

الفنون االسبلمَة
و صناعة الخزؾ
مطالعة موجهة
 00د
محفوظات

الحمامة المهاجرة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف
َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح
َتمكن المتعلم

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد 4

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

ت.ع.
و تكنولوجَة

تلوث المحَط بالبطارَات

َتمكن
المتعلم من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند
أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر حرفا َدوَة مارسها المسلمون ..
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :متً نشؤ فن صناعة الخزؾ
؟ -كَؾ كان َصنع الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟ -بم َتمَز الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ اذكر بعض الطَور التٍ تعرفها  .ـ بم تشعر و أنتتإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ (الحمامة المهاجرة) قراءة النص من طرؾ
المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح
المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  -بَن من دار الحوار ؟
 لماذا ارادت الحمامة ان تهاجر ؟ اَن كانت تري سعادتها ؟استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل تطبَق
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  3صفحة 119
وضعَـــــة االنطبلق*ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول النشاط الرابعـ َقرأ المعلم الفقرة َ001طالب
بعضهم بالقراءة ـ ما هٍ أسباب حدوث الصعق الكهربابٍ ؟ـ من َتعرض لهذا الخطر أكثر ؟
ماذا تمثل الصور ص  001؟َطالبهم بالتعبَر عنها ثم َبَن الجدول طالبا منهم إكماله
* هل تذكر وضعَات أخري شاهدتها ؟
* الحظ الصورة  0و اذكر الحل الذٌ تقترحه إلنقاذ األطفال الصؽار بدون نزع للمآخذ
النشاط الثانٍ النشاط الخامس َقرأ المعلم الفقرة ص  000بوضوح هل كل البطارَات و
المدخرات المستهلكة قابلة للشحن ؟ـ ما أثرها علً المحَط ؟ـ َطالبهم بمبلحظة الوضعَات
األثر الكتابٍ ـ َمكن أن َإدٌ استخدام منبع القطاع الكهربابٍ إلً خطورة الصعق الكهربابٍ
َ ,جب احترام قواعد األمن لتفادٌ ذلك .
استثمار المكتسبات* بماذا تشتؽل البطارَة ؟* كَؾ َتم التقلَل من النفاَات ؟* متً تصبح
البطارَة مشكبل للطبَعة ؟* لماذا تسحب المواد الكَمَابَة من البطارَة ؟* كَؾ نتخلص من
البطارَة لتجنب تلوث الماء و الهواء ؟* كَؾ تإدٌ البطارَة لتسمم الهواء و الماء ؟

كتاب
التلمَذ
,
السبو
رة ,
الكتاب

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 5
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد

َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم

 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ماهٍ االحكام التٍ َجب مراعتها عند تلخَص نص ؟ .
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اقرأ القصة جَدا ثم اعد
تلخَصها  :األسد وابن آوي
كان فٍ إحدي الؽابات أسد عاقل وحكَم* وفٍ أحد األَام أراد ابن آوي أن
َتعرؾ علَه* وَصبح صدَقا له* فؤتً إلَه وقال :أرَد أن أكون تابعا لك .فقال
األسد :علً الرحب والسعة.
استطاع ابن آوي بسبب صدقاته مع األسد أن َؤكل من فضلته من الصَد
َومَا* حتً صار جسمه أكبر وأقوي* وأصبحت الحَوانات الصؽَرة والكبَرة
تهابه بسبب قوته وصداقته مع األسد* فصار َإذٌ الحَوانات دون سبب سوي
حب اإلَذاء.
وفٍ أحد األَام بَنما كان َتمشً مع صدَقه األسد إذ رأي فَبل من بعَد*
فقال لؤلسد :موالٌ األسد..إننٍ كل َوم منذ تعارفنا وأنا آكل من صَدك* وقد جاء
الَوم الذٌ أجعلك فَه تؤكل من صَدٌ .سؤنطلق إلً الفَل وأصطاده وأدعوك إلً
تناول لحمه .قال األسد :إن الفَل قوٌ وضخم* ولن تستطَع صَده .فؤجاب ابن
آوي بؽرور :ال علَك..فقد أصبحت أقوي من ذٌ قبل.
انطلق ابن آوي إلً الفَل* وحَن هجم علَه* ضربه بخرطومه وأنَابه ضربة
أطارته حتً اصطدم بجذع شجرة ضخمة فمات من فوره.
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " تلخَص قصة "

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................

َوم  :الخمَس  00ماٌ  0100م الموافق لـــ  10 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

تلخَص قصة 5
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم

رَاضَات 00د

ؽً ِْىالد 4

من توظَؾ
معارفه و
مكتسباته فٍ
حل وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

معالجة لؽة
عربَة 00د

مراجعة فٍ
االعراب

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الكلمات
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 001
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل تطبَق
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  05صفحة 119
انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ
كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ
كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكَقول المعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة
واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب
و النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و
السبلم بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا
ثم أمرت بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و
ختمت السورة ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الو
سابل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوا
ت
الخ

.............................................................................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................... ..................................................................
......................................................................................... ...........................................................................................................

من  15ماي إلى  19ماي

2016
() 32

األسبوع الثالث فً هذا الشهر
واألسبوع الثانً الثالثون سنوٌا

َوم  :األحد  00ماٌ  0100م الموافق لـــ  18 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (أداء  +فهم النص +إثراء)
 00د

كرَستوؾ كولومبس مكتشؾ أمرَكا
()000

تعبَر شفوٌ وتواصل
 00د

تلخَص خبر

رَاضَات 00د

اٌمَّخ

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ
اٍزؼّبي لوائٓ
ٌّؼوفخ ِؼبٟٔ
اٌىٍّبد
اٌغل٠لح ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌوؽالد ٚ
االٍفبه فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .
وقد َستعمل
القاموس إلثراء
الرصَد اللؽوٌ

َتمكن المتعلم
من التعبَر
السلَم و
التحكم فٍ
استعمال
الكلمات
وتنظَم قوله
بشكل منطقٍ
علً التحكم
فٍ كتابة نص

أن َتمعن المتعلم
فٍ الصورة و َبنٍ
حولها األحداث
أن َجَب المتعلم
علً األسبلة
انطبلقا مما قرأه
فٍ نص القراءة

َتمكن المتعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

من التحكم فٍ
عملَة القسمة و
ممارستها فٍ
وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :اذكر بعض المخترعَن الذَن قرأت عنهم ؟
 من الذٌ َعجبك اختراعه او اكتشافه ولماذا؟بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

ـ متى عاش كرٌستوف كولومبس ؟
القراءات الفردَة وتحلَل النص  - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً
البدء بؤجنب التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء
و أستوقؾ فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( مولعا ـ َستمَل
ـ الجزع ـ ركد ـ أَقنوا )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك
بمناقشة محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كان كرَستوؾ كولومبس مولعا ؟ ـ متً بدا
كولومبس رحلته ؟ ـ ما الذٌ حدث للبحارة حَنما ؼابت الشواطا عن األنظار؟ ما هٍ
القارة التٍ اكتشفها كولومبس ؟ ـ متً ظهر البر للبحارة ؟ ـ لماذا ظهرت الدهشة علً أهالٍ
الببلد التٍ نزل بها كولومبس ؟ ـ بم تعارؾ كولومبس مع أهل الببلد ؟ ـ كَؾ عرفت ذلك ؟
حول هَكل النص :مم َتكون النص ؟ أطلب منهم إَجادها استخرج من الفقرة اسما و فعبل و
حرفا* أنوع فٍ العملَة حسب قدرات التبلمَذ ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و 0؟
ـ ما الفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة 0و0؟ ـ ما لفكرة التٍ نستخرجها من الفقرة
األخَرة ؟ ـ ما الفكرة أو العبرة المستخلصة من النص ؟ * * أفتح المجال إلبداء الرأٌ
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَة االنطبلق َسمٍ عنوان النص المقروء  *.:ـ طرح اإلشكال الموجود فٍ :اعبر.
بناء التعلم َ :ذكر زمن ومكان وقوع األحداث* بدا النقاش حول الموضوع
 0ـ ستخرج أهم األفكار والعناصر أألساسَة للنص* استخراج العناصر
* التعبَر عن الوضعَات التعلَمَة المقترحة
 0ـ بعبر وَصؾ شفهَا بتوظَؾ حَثَات وأحداث النص المقروء*.إعطاء الحرَة الكاملة
للتبلمَذ للتعبَر مع تصحَح األخطاء اللؽوَة*.التركَز علً الجانب الشعورٌ
*اتخاذ المواقؾ حَال هذه الظواهر
اعرض علً زمبلبك النشاطات التٍ تبرمجها  .قارن برنامجك مع برنامج زمَلك ..لخص
النص الذٌ قراته و اعرض تلخَصك علً زمبلبك لَبدوا رأَهم فَه  .أترك التبلمَذ َعبرون
دون مقاطعة
استثمار المكتسبات :أدعوهم بعد اإلجابات لتكوَن فقرة حول الموضوع تاركا لهم المجال
فٍ التعبَــر الحـر* أقوم باستفزازهم للتعبَر * تحقَق الكبلم بطبلقة وبَس*تسجَل العبارات
الجمَلة الممَزة علً السبورة تشجَعا ألصحابها و تحفَزا لآلخرَن ثم تكوَن نصا مشتركا
وضعَة االنطبلق :مراجعة جدول الضرب
بناء التعلم *اكتشاؾ  ) 0:عند مرَم  0000جوهرة وعند سعاد  0008جوهرة .
ترَد كل منهما صنع عقود ذات  01جواهر .
أٌ البنتَن َمكنها صنع أكبر عدد من العقود ؟
 ) 0عند بابع األزهار  001وردة َ ,رَد تشكَل باقات فٍ كل باقة  8وردات .
ما هو اكبر عدد من الباقات التٍ َمكن تشكَلها ؟
وضعَة التوظَؾ  ) 0 :أرَد وضع علب العصَر فٍ صنادَق كم َلزمنٍ فٍ الصندوق إذا
علمت أن الصندوق الواحد َكفٍ  01علبة ,وأنا لدٌ  001علبة -أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :تسلم خضاركَسَن من الفول فٍ كل واحد
 , kg 23احسب كمَة الفول التٍ استلمها  .وزع الخضار الفول علً  10من زبابنه
بالتساوٌ  .احسب حصة كل زبون .
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلك َقولالمعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب و
النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و السبلم
بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا ثم أمرت
بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و ختمت السورة
ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها

الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص
مشـاه
د,ال
صورة

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
......ا
لخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة
–
األدوا
ت
.......
الخ

الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتو
ي

رَاضَات 00د

اٌمَّخ

الكفاءة
القاعدَة
َتمكن المتعلم
من التحكم فٍ
عملَة القسمة و
ممارستها فٍ
وضعَات
مختلفة و

استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

تربَة مدنَة 00د

من مظاهر الحَاة المدنَة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ ِّبهٍخ
اٌٍَٛن اٌّلٟٔ
فٔ ٟقزٍف
ِٛالغ اٌؾ١بح ,
ف ٟاٌو٠ف ٚ
اٌّلٕ٠خ

مإشر الكفاءة

وضعَات أنشطة التعلم

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه -
التنظَم المحكم
لمرحلة العرض
والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً
األلواح أو
الكراس
مراقبةوتصوَب

وضعَة االنطبلق اشتر تاجر برمَبل من الزَت سعته  , L195أراد إفراؼه فٍ أدنان سعة الدن
الواحد  , L5احسب عدد األدنان التٍ َحتاجها
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمارَن اشتري تاجر من عند فبلح  kg62من
العسل بمبلػ  DA93000ثم سلم هذا العسل إلً صاحب معمل التعلَب  ,فعبؤه فٍ زجاجات
سعة الزجاجة الواحدة . g500
دفع التاجر  DA 120مقابل كل زجاجة  ,ثم باع العسل بـ DA 900
احسب عدد الزجاجات المعبؤة
احسب المبلػ الذٌ دفع مقابل التعببة
احسب المبلػ الذٌ قبضه من بَع العسل
احسب ربح التاجر  -.أشرح طرَقة العمل
والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

 َقرأ المتعلمالنص جَدا -أن
َجَب التلمَذ عن
السإال انطبلقا من
النصَ -شارك
المتعلم فٍ إَجاد
معانٍ للمفردات -
َجَب المتعلم
شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن
األسبلة

وضعَـــــة االنطبلق استظهار الخبلصة السابقة
بناء التعلم  :أطالبهم فتح الكتب
ص (  ) 96وَدعوهم بعد شرح المطلوب تصحَح التمرَنات
 )1أكمل الناقص بما َناسب
من أجل تذوق جمال الرَؾ و حماَة طبَعته أقوم بالسلوك المدنٍ التالٍ
نحو الؽطاء النباتٍ  .........ونحو الحَوانات و الطَور  ..........نحو تربة األرض ..........
ونحو المجارٌ المابَة .............
*أكتب أمام كل مرفق من المرافق المكان الذٌ َتواجد فَه
المدَنة  ,الرَؾ  ,العاصمة فقط
الوزارات فٍ  ............المدارس فٍ .........
مقرات الوالَات فٍ  ..........الجامعات فٍ ....
المستشفَات فٍ  .......قاعة العبلج فٍ .........
المكتبة الوطنَة فٍ  ........المسرح الجهوٌ فٍ ......
المكتبات العامة فٍ  ...........المكتبات المدرسَة فٍ ...............
دور الشباب فٍ  .........دور الثقافة فٍ ..........
حدابق األلعاب و التسلَة فٍ  .........المراكز الثقافَة فٍ .............
َحتاج سكان الرَؾ إلً سكان المدن فٍ ..........
و َحتاج سكان المدن إلً سكان األرَاؾ إلً ...
استثمار المكتسبات :ما هٍ السلوكات الواجبة لبلستفادة من مرافق المدَنة

الوسا
بل
كتاب
التلمَذ
–
اللوحة
–
األدوات
الخ

صورة
–
صبورة
– كتاب
–
تجسَد
عملَة
االنتخا
ب

مبلحظات:
....................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .........................................
................................................................................................................................ .......................................................................................
....................................................................................... ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

َوم  :االثنَن  00ماٌ  0100م الموافق لـــ  11 :شعبان  0000هـ هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المح
توي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

قراءة (استثمار)
 00د

كرَستوؾ كولومبس
مكتشؾ أمرَكا ()000

كتابة(دراسة ظاهرة نحوَة
وتطبَقاتها)

األفعال الخمسة ( اإلعراب)

رَاضَات 00د

اٌزٕبظو

تارَخ  00د

ِظب٘و اٌَ١بٍخ اٌلافٍ١خ ( ف ٟاٌّغبي االلزٖبكٞ
– االعزّبػ – ٟاٌضمبف) ٟ

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ ػالِبد
اٌٛلف  ٚاكهان
أّ٘١خ اٌوؽالد
 ٚاالٍفبه فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
استعمال معارفه
السابقة فٍ
توظَؾ و تعََن
األفعال الخمسة
و اعرابها و
توظَفها فٍ كل
الحاالت

أن َجَب المتعلم عن
األسبلـــة المطروحـة
.أن َبلحظ المتعلم
األمثلـة*أن َقرأ
المتعلم الفقرة
أن َستمـع المتعلم و
َشارك فٍ استنباط
القاعدة ان َقرأ
التلمَذ القاعدةـ أن
َقوم المتعـلم
بتصحَـح التمرَنـات
كتابَـا مستؽـبل
الظـاهـرة النحوَـــة

َتمكن المتعلم
من اتمام شكل
باستعمال
التناظر .و
استؽبللها فٍ
وضعَات أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه  ٚإٌَلاد
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
أِبَ ٙٚؼ١بد
ِْىٍخ رزؼٍك
ثبٍزوعبع
اٌَ١بكح اٌ١ٕٛٛخ
 ٚاػبكح اٌجٕبء
٠ى ْٛاٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
اٍزغالي ٚصبئك
ماد كالٌخ ٚهثٜ
األٍجبة ثبٌٕزبئظ

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :اذكر بعض المخترعَن الذَن قرأت عنهم ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة )

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

ـ متى عاش كرٌستوف كولومبس ؟
القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ
فٍ كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( مولعا ـ َستمَل ـ الجزع ـ
ركد ـ أَقنوا )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة
محتوي النص عبر أسبلة موجهة ـ بم كان كرَستوؾ كولومبس مولعا ؟ ـ متً بدا كولومبس
رحلته ؟ ـ ما الذٌ حدث للبحارة حَنما ؼابت الشواطا عن األنظار؟ ما هٍ القارة التٍ
اكتشفها كولومبس ؟ ـ متً ظهر البر للبحارة ؟ ـ لماذا ظهرت الدهشة علً أهالٍ الببلد التٍ
نزل بها كولومبس ؟ ـ بم تعارؾ كولومبس مع أهل الببلد ؟ ـ كَؾ عرفت ذلك ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ ما هٍ القارة التٍ اكتشفها كرَستوؾ كولومبوس ؟
.بناء التعلم  :المبلحظة َ - :تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة
باحترام عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ
 َسترجع المعلم مع التبلمَذ بعض القواعد المتعلقة باألفعال الخمسة ثم َتدربون -أكمل الفراؼات التالَة بفعل مناسب من األفعال الخمسة :
 -1أن ِ
 -2الوالدان  .......تربَة األبناء .
ت  ............الصداقة .
 -4كان شعراء العرب  .......فٍ سوق عكاظ .
 -3الطالبان لم  ......عن المدرسة .
 -5السَاح لن  ........كل المعالم التراثَة فٍ الببلد  -6 .صوموا كٍ .......
َ -7ا قادة العالم  ,ال  ........بحقوق الشعوب .

استثمار المكتسبات :ـ اعرب ما َلٍ .
ب
-ال ُعلَما ُء ََ َت َر َّفعُونَ َع ِن ال َم َناصِ ِ

 -لَ ْم َُ ْن ِج ُزوا َوا ِج َبا ِت ِه ْم

وضعَة االنطبلق :مساحة المستطَل والمربع
بناء التعلم * دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة (000تطبَق )
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 113
وضعَـة االنطبلق :ما هٍ أهم األسس التٍ تم االعتماد علَها للنهوض باالقتصاد الجزابرٌ؟
؟ بناء التعلمات مبلحظة السندات التوضَحَة  :الصفحة 00و 00
ما هٍ مظاهر السَاسة الداخلَة الجزابرَة ؼداة االستقبلل؟قراءة النصوص والمقاطع
اإلَضاحَة َ :قرأ مضامَن السندات و َتعرؾ علً مضمونها .ــ ما هٍ مراجل تطوَر
السَاسة الزراعَة فٍ الجزابر ؟ــ و فٍ المجال الصناعٍ ؟ما هٍ أهم الخطوات التٍ
اتبعتها الدولة لتطوَر الثقافة ؟ ما هٍ أهداؾ إصدار الصحؾ  ,وطبع ونشر الكتب  ,وإحَاء
التراث الفنٍ ؟
بناء فرضَات لجملة األفكار والتساإالت:مكنت السَاسة الداخلَة التٍ طبقت بعد االستقبلل
من تؽََر الوضع العام للببلد ماذا تستنتج ؟
أستنتج تعددت مظاهر السَاسة الداخلَة كالتالٍ :
 0ــ فٍ المَدان الزراعٍ  :وضعت عدة تنظَمات للرفع من مردود اإلنتاج وتحسَنه (التسََر
الذاتٍ  ,الثورة الزراعَة  ,قانون استصبلح األراضٍ  ,المستثمرات الفبلحَة ).
 0ـ فٍ المَدان الصناعٍ  :تم العمل علً استؽبلل المناجم  ,والمحروقات وتطوَر الصناعة
التقلَدَة وإقامة مركبات صناعَة حدَثة .
 0ـ فٍ المَدان الثقافٍ  :عملت الدولة علً توسَع التعلَم والتكوَن المهنٍ ومحاربة األمَة
ونشر وسابل التوعَة ( تلفزة ـ إذاعة ـ صحافة ـ كتب )
استثمار المكتسبات :ما هٍ أهم الخطوات التٍ اتبعتها الدولة لتطوَر الثقافة ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

المحتوي

ت.ع.
و تكنولوجَة

تؽذَة االجهزة الكهربابَة
و قواعد االمن

تربَة فنَة
 00د

قالب الفالس  +هَا بنا للساحة

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

َتمكن
المتعلم
من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

 ٠ؼجو اٌّزؼٍُػٓ اٌٖٛه ٚ
ِٙٛؾب األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلة-
َحلل المتعلم
الصور أو
الرسومات
 َشاركالمتعلم فٍ
تكوَن الخبلصة
و قراءتها

َتمكن
المتعلم من
التعرؾ علً
قالب الفالس
+
أداء انشودة
هَا بنا
للساحة
اداء سلَما .

َنجز المتعلم من
اعمال فنَة
تشكَلَة زخرفَة
هندسَة  ,نباتَة
 ,حَوانَة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق*ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول* لماذا ال تتوقؾ الساعة االلكترونَة ؟و الكهربابَة
الموجودة فٍ البَت ؟ـ و لماذا تتوقؾ كل األجهزة الكهربابَة األخري عند انقطاع التَار
الكهربابٍ ؟ماذا تبلحظ فٍ الوثَقة ص  000؟ـ وَؤمرهم بتحدَد مصدر التؽذَة لكل جهازـ
هل تعرؾ مصادر أخري للتؽذَة الكهربابَة ؼَر كهرباء القطاع و البطارَات ؟
النشاط الثانٍ الحظوا الصورة و عبروا عنها اذكر مم تتكون ؟بعد قراءة الفقرة ص 000
َسؤلهم قابــبل :ـ ما هٍ أصؽر بطارَة شاهدتها ؟ـ و أَن حدث ذلك ؟ـ ماذا تفعل ببطارَة
ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟
ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
النشاط الثالث اذكر مم َتكون المؤخذ ـ كَؾ َعاَن المعلم المؤخذ األرضٍ ؟ـ ماذا تبلحظ ؟ ـ
هل ثقبا المؤخذ متماثبلن ؟لماذا توجد المادة العازلة بلون مؽاَر ؟
األثر الكتابٍ َ -:وجد نوعان من المنابع الكهربابَة لتؽذَة التجهَز الكهربابٍ  :البطارَات
و القطاع الكهربابٍ و هٍ تحتوٌ علً مواد سامة
استثمار المكتسبات :ـ ماذا تفعل ببطارَة ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ
َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
وضعَة االنطبلق – :تهَبة المتعلم الً االستماع الً القطعة الموسَقَة المختارة و مطالبته
بتركَز انتباهه من اجل تسجَل مبلحظاته حولها .مطالبة التبلمَذ بالتعبَر عن الصورة
المرافقة  – 0.عرض القطعة الموسَقَة لبلستماع الَها .
 – 0عرض االنطباعات الفردَة مع تدوَن الصحَح منها و المناسب علً السبورة .
بناء التعلم  – 4إعادة االستماع مرة أخري الستخراج مبلحظات ال تمام ما دون سابقا .
ما نوع االلة او اآلالت التٍ تعزؾ ؟هل االصوات جمَعها علً درجة واحدة ؟ ( الشدة و
اللَن )هل هٍ سرَعة ام بطَبة ؟ ( االَقاع ) مبلحظة  :قطع االستماع عند طرح االسبلة
اعداد الخبلصة التالَة :
الڤالس رقصة نمساوَة ألمانَة ثنابَة تتصؾ بالدورات االنزالقَة السرَعة ,وَطلق مصطلح
ضا علً موسَقً هذه الرقصة .وتإدي الرقصة فٍ أسلوبَن :أسلوب الخطوات
الفالس أَ ً
الثبلث وأسلوب الخطوتَن .
استثمار المكتسبات :أطلب من التبلمَذ إنشاد نشَد لوطنٍ َ (.نشد التبلمَذ فرادي ثم
جماعة )تحفَز و تشجَع الموهوبَن .عرض أنشودة نشَد لوطنٍ  .و قراءتها و تؤطَرها
من طرفٍ ا ثم تسمَعهم لها من الشرَط  .التبلمَذ َستمعون ثم َإدون
مساَرة اَقاع االنشودة بالتصفَق
هَا بنا للساحة xxxقد حان وقت الراحة
اجر وأنا ألحقك  xxxسوؾ ترانٍ أسبقك
فقؾ هنا ازابٍ  xxxوأنت من ورابــٍ
وكلكم لـــــــــدٌ  xxxتلعبوا هنا سوَــــا
اسرع اسرع أنت  xxxلكٍ نفوت الوقت
هَا ببل ابطــــــاء  xxxنجرٌ الً الفنـــــــــاء
فالعب بعد الدروس َ xxxزكً نشاط النفــــس
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مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
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َوم :الثبلثاء  00ماٌ  0100م الموافق لـــ  01 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً12:00
النشاط
والمدة

المحتو
ي

الكفاءة
القاعدَة

مإشر الكفاءة

كرَستوؾ كولومبس
مكتشؾ أمرَكا ()000
قراءة (استثمار)
 00د

صرؾ أو إمبلء

إمبلء فقرة كتابَة بخط
واضح وجَد.

رَاضَات 00د

اٌزٕبظو

جؽرافَا

النشاط الصناعٍ ( الصناعة و أنواعها )

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌمواءح
اٌَّزوٍٍخ
ٚاؽزواَ
ػالِبد
اٌٛلف ٚ ٚ
اكهان أّ٘١خ
اٌوؽالد ٚ
االٍفبه فٟ
ؽ١بح االَٔبْ

أن َتؤمل المتعلم
الصورة وَجَب
عن األسبلة
المطروحة -أن
َستمع المتعلم
جَدا لقراءة
المعلم -.أن َقوم
المتعلم بالقراءة
الجَدة  -.أن
َحاول المتعلم
شرح المفردات .

َتمكن المتعلم
تحوَل الفعل
الناقص من
الماضٍ الً
المضارع
 َستعملهاوَستثمرها
بكَفَة
صحَحة

 َكتب المتعلمالكلمات كتابة
صحَحة بناء علً
تعلماته السابقة
٠م َٛاٌّزؼـٍُ
ثزٖؾ١ـؼ
اٌزّوٕ٠ـبد

َتمكن المتعلم
من اتمام شكل
باستعمال
التناظر .و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبا٠مبظ اال٘زّبَ ؽٛي
اٌّٛٙٛع
اٌَّزٙلف
ثجِٕ ٟغّٛػخ ِٓ
اٌزٖٛهاد اٌزؤٍِ١خ
٠موأ إٌَلاد
٠زؼوف ػٍٝ
ِّٙٔٛٚب
 ٚاٌظٛا٘و
اٌغغواف١خ
َ٠زقٍٔ ِؼٍِٛبد
ِٚؼبهف رزؼٍك
ثلهاٍخ
اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً الظاهرة
الدَموؼرافَة
ونشاط السكان
فٍ الجزابر

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق - :اذكر بعض المخترعَن الذَن قرأت عنهم ؟
بناء التعلم القراءة النموذجَة -:أقرأ النص قراءة نموذجَة معبرة ومشخصة (الكتب مؽلقة ) ـ
متى عاش كرٌستوف كولومبس ؟

كتاب
التلمَذ
الصو
ر
المر
فقة
بالن
ص

القراءات الفردَة - :أكلؾ التبلمَذ بالتداول علً قراءة النص وأحرص علً البدء بؤجنب
التبلمَذ و أكثرهم قدرة علً القراءة لكٍ ال ندفع بالمتؤخرَن الرتكاب األخطاء و أستوقؾ فٍ
كل مرة التلمَذ عند المفردة الصعبة لَتم شرحها الصعبة ـ ( مولعا ـ َستمَل ـ الجزع ـ ركد ـ
أَقنوا )  -..أختبر التبلمَذ عن مدي فهمهم للفقرات المقروءة وذلك بمناقشة محتوي النص
عبر أسبلة موجهة ـ بم كان كرَستوؾ كولومبس مولعا ؟ ـ متً بدا كولومبس رحلته ؟ ـ ما
الذٌ حدث للبحارة حَنما ؼابت الشواطا عن األنظار؟ ما هٍ القارة التٍ اكتشفها كولومبس ؟
ـ متً ظهر البر للبحارة ؟ ـ لماذا ظهرت الدهشة علً أهالٍ الببلد التٍ نزل بها كولومبس ؟ ـ
بم تعارؾ كولومبس مع أهل الببلد ؟ ـ كَؾ عرفت ذلك ؟
قراءة ختامَة :أقوم أنا أو بعض التبلمَذ النجباء بقراءة النص مرة أخَرة بوضوح
وضعَـــــة االنطبلق ـ متً عاش كرَستوؾ كولومبوس ؟
بناء التعلم َ -تداول المتعلمَن علً قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سلَمة باحترام
عبلمات الوصل و عبلمات الوقؾ  .ـ ماذا قال كولومبوس للبحارة حَنما احس انهم َرَدون
قتله ؟ـ لماذا ظن كولومبوس انه فٍ الهند ؟ـ كَؾ استقبل كولومبوس عندما رجع من رحلته؟
امبلء الفقرة التالَة علً مسامع التبلمَذ  :إمبلء الفقرة اآلتَة :
(( ؼابت الشواطا بؤسرها عن أعَن البحارة و ازداد حزنهم ,
وراح كولومبوس القبطان الجرٌء َمنَهم بالوصول إلً الهدؾ
و الرجوع بؽنابم كثَرة  .لكن طول المسافة و ؼَاب كل أثر للبر كانا َقلبلن من ثقة البحارة
بربَسهم فحاولوا أن َتمردوا علَه )) .
.استثمار المكتسبات َ -تم التصحَح الجماعٍ علً السبورة وفردٌ علً الكراسات..
وضعَة االنطبلق :حوَل الحجوم
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  03 /02صفحة 113
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

وضعَـة االنطبلق ــ تربً األبقار فٍ الشمال  ,وتربً الجمل فٍ الجنوب  ,لماذ؟
بناء التعلمات  :أالؽع ٚاوزْفبٌْٕب ٛاٌواثغ(إٌْب ٛاٌٖٕبػ : ) ٟرؤًِ اٌٖٛه (1ـ2ـ3ـ97ٓ )4
اٌغٍٛك ٚاألفْبة ِٓ اٌٛاك األ١ٌٚخ اٌفالؽ١خ .اٌؾل٠ل ِٓ اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌّؼلٔ١خ .اٌجزوٚي ٚاٌغبى
ِٓ اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌطبل٠ٛخ ــ ف ُ١رَزؼًّ وً ٘نٖ اٌّٛاك .
إٌْب ٛاٌقبٌِ :الؽع اٌّقطّ ٜىً .98ٓ1ــ اٌ ٝوُ لَُ رٕمَُ اٌٖٕبػخ ؟ــ ِب٘ ٟأٔٛاع
اٌٖٕبػخ اٌؾل٠ضخ ؟ــ ِب٘ ٟاٌٖٕبػخ اٌزمٍ١ل٠خ ؟ــ ِب٘ ٟاٌٖٕبػخ اٌقف١فخ ؟*ِٓ فالي ِؼط١بد
اٌقو ٚ ٜ٠رؼوف ػٍِ ٝب  ٍٟ٠ــ أٔٛاع اٌٖٕبػبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌغيائو .ــ ِٕبٛك رّووي إٌّبٛك
اٌٖٕبػ١خ اٌىجوىــ ٕٕف ٘نٖ اٌٖٕبػبد اٌ ٝصمٍ١خ  ٚفف١فخ .
*الؽع اٌٖٛهح ّىً  99ٓ 3ــ ِبما رّضً ٘نٖ اٌٖٛهح ؟ــ ِب ٘ ٟاٌٖٕبػخ اٌزمٍ١ل٠خ ؟ــ ػلك
ثؼٚب ِٓ أٔٛاػٙب .ـ ػالَ رؼزّل ٘نٖ اٌٖٕبػخ ؟ــ اٌ ِٓ ٝرٛعٗ فِ ٟؼظّٙب ؟ــ أ ٓ٠رٛعل
ثبٌغيائو ؟ــ ً٘ ِبىاٌذ ِيك٘وح وّب وبٔذ ف ٟاٌّب ٟٙ؟ ٌّبما ؟
أٍزٕزظ  :رزطٍت اٌٖٕبػخ ِٛاك أ١ٌٚخ فالؽ١خ وبٌغٍٛك ٚاٌمطٓ ٚاٌٖٛف
ــ ِٛاك ِؼلٔ١خ  ,وبٌؾل٠ل ٚ ,اٌوٕبٓ ْ ٚٚاٌئه ٚاٌفٍٛفبد
ــ ِٛاك ا١ٌٚخ ٛبل٠ٛخ وبٌجزوٚي ,اٌغبى اٌطج١غٚ ,اٌفؾُ اٌؾغو.ٞ
رٕمَُ اٌٖٕبػخ اٌ ٝلَّ: ٓ١
أ ـ اٌٖٕبػخ اٌقف١فخ ِ :ضً اٌٖٕبػخ اٌغنائ١خ ٚ ,إٌَ١غَخ
ة ـ اٌٖٕبػخ اٌضمٍ١خ ِ :ضً ٕٕبػخ اٌؾل٠ل ٚاٌٍٖت.
رٛعل ػلح أٔٛاع ِٓ اٌٖٕبػذ إٌّزْوح فِ ٟقزٍف ِٕبٛك اٌجالك ِٕٙب ٕٕ :بػخ اال٢د
اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ,اٌٖٕبػخ اٌجزو ٚو١ّ١ب٠ٚخ  ,اٌٖٕبػخ اٌى١ّ١ب٠ٚخ  ,اٌٖٕبػخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ,اٌٖٕبػخ
اٌغنائ١خ ٕٕ ,بػخ اٌٛهق ٚ ,اٌغٍٛك ٚاالٍّذ ٚغ١و٘ب
ٕ٘بن ِواٛي ٕٕبػ١خ وجوِ ٜضً  :أهى , ٛ٠ؽبٍَِ ٟؼٛك ١ٍ ,ل ٞثٍؼجبً
استثمار المكتسبات
ِٕبٛك رّووي إٌّبٛك اٌٖٕبػ١خ اٌىجوىــ ٕٕف ٘نٖ اٌٖٕبػبد اٌ ٝصمٍ١خ  ٚفف١فخ .

الصور
المرفقة
بالنص
 ,مشـا
هد,ال
صورة
المتصد
رة
للمحـور

كتاب
التلمَذ
–
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ة–
األدوا
ت
الخ

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت..ال
خ
صور
خرابط

تربَة بدنَة 00د

اٌزى١ف  ٚاٌزؼل ً٠ثّب ٠مز ٗ١ٚاٌّٛلف

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ رمل٠و
ِزطٍجبد
اٌّٛلف
ٌٍزلفً ثؤِبْ.
 ٚؽٖو
اٌّقبٛو ٌٍم١بَ
ثّقزٍف
األكٚاه فٟ
ٙٚؼ١بد
ِزٕٛػخ

القدرة علً اَصال
عضوَة الجسم الً
االستعداد المناسب
المحافظة علً
التوازن المحافظة
علً نفس السرعة
عدم التردد و
التهَب و اختَار
نشاط اخر َحقق
الهدؾ بصورة
افضل االنتباه و
التركَز لتجنب
الفشل

المرحلــــة التحضَرَة* التهَبة  :الجرٌ الخفَؾ و المشٍ المنظم حول الملعب.
ـ تنفَذ حركات اإلحماء فردَا و جماعَا.
المرحلــــة الربَسَــة :ـ حركات قصد التسخَن و تنشَط الدورة الدموَة .فٍ حالة مشٍ فٍ
حالة جرٌ خفَؾ  ,ث ّم فٍ الرجوع للهدوء .قصد شرح أهم العملَات التٍ قام بها التبلمَذ خبلل
عملَة اإلحماء.ـ أنبه التبلمَذ إلً ضرورة العملَة اإلحمابَة ومدي تؤثَرها فٍ العمل الرَاضٍ
الفردٌ أو الجماعٍ .
اللعبة ( :التناوب بالكرة) سَر اللعبة :
ـ الفرق علً شكل قاطرات وراء خط االنطبلق
ـ عند اإلشارة َنطلق األول بالكرة جرَا أو تنطَطا نحو خط
الوصول وَعود لسلم الكرة للذٌ َلَه.
ـ الفرَق الفابز الذٌ َنهٍ العملَة األول.
مبلحظةَ :مكن تحدَد نوعَة الجرٌ.
َمكن تحدَد المسلك باألقماع والمرور بَنها عن طرَق
التعرج.
المرحلــة الختامَــة :ـ تنظَم التبلمَذ فٍ أفواج اللعبـة *الحمـامة تطَـر -سَـر اللعـبـة
ـ بعد االتفاق علً نوع الطَرَ ,قؾ التبلمَذ فٍ أماكنهم ,وَقؾ أحد أمامهم َقوم بحركات
للطَور وعلً زمبلبه أال َقلدوه إال إذا قام بالحركات التٍ تدل ّ علً الطابر المتفق علَهَ ,قصً
من أخطؤ.ـ َعلن فٍ النهاَة عن الفابز
ـ العودة للهدوء بجمع التبلمَذ إنشاد فٍ حالة مشٍ .مرافقتهم إلً المؽسل.
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مبلحظات:
......................................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................ ...................................................................................

َوم  :األربعاء  08ماٌ  0100م الموافق لـــ  00 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
المحتو
ي

النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

الفنون االسبلمَة
و صناعة الخزؾ
مطالعة موجهة
 00د
محفوظات

الحمامة المهاجرة

٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٌّزؼٍُ
لبكها ػٍٝ
ِطبٌؼخ
إٌّٖٚ , ٓٛ
رؾٍٚ ٍٗ١اثلاء
آهاء ف ٟثؼ٘
اٌّٛالف
َتمكن المتعلم
من فهم
المضمون و
االستبناس
بالموضوع
و النطق
السلَم ,
اإللقاء الجَد
الواضح

رَاضَات 00د

إٌٙلٍخ اٌفٚبئ١خ

َتمكن المتعلم
من تحدَد
موقع نقطة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

ت.ع.
و تكنولوجَة

تؽذَة االجهزة الكهربابَة
و قواعد االمن

َتمكن
المتعلم من
استخدام
التجهَز
الكهربابٍ
فٍ شروط
خالَة من
الخطر

مإشر الكفاءة
َفهم االسبلة
وَجَب مستعمبل
معلومات السند و
َستعمل المعلومات
الواردة فٍ السند
أن َستمع المتعلم
بتمعن أن َستمع
المتعلم لشرح المعلم
أن َشارك التلمَذ فٍ
شرح المفردات
وَمكن االستعانة
بالقاموس أن َقرأ
المتعلم المقطوعة
موظفا كل امكانَاته
أن َحدد المتعلم
حدود الكلمة

 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَب ٠ؼجو اٌّزؼٍُ ػٓاٌٖٛه ِٙٛ ٚؾب
األٍجبة
 َجَب التلمَذعن األسبلةَ -حلل
المتعلم الصور أو
الرسومات
 َشارك المتعلمفٍ تكوَن
الخبلصة و
قراءتها

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَـــــة االنطبلق ـ اذكر حرفا َدوَة مارسها المسلمون ..
بناء التعلم  - :قراءة النص من طرؾ المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن .
توجَه المتعلمَن لقراءة النص قراءة متبصرة  .ضرورة إقناع المتعلم بؤن النص هو السند
فٍ استنباط الفهم الصحَح المراد الوصول الَه  -ؼرس منهجَة استعمال الكناش لتدوَن
المصطلحات الجدَدة علَهم  .مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها :متً نشؤ فن صناعة الخزؾ
؟ -كَؾ كان َصنع الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟ -بم َتمَز الخزؾ فٍ العصر العباسٍ ؟
استثمار المكتسبات أستخلص المعلومة و إن أمكن أدون علً السبورة من طرؾ
قراءات فردَة من طرؾ التبلمَذ .
وضعَـة االنطبلق ـ اذكر بعض الطَور التٍ تعرفها  .ـ بم تشعر و أنتتإدٌ هذه األناشَد ؟
بناء التعلم - :افتح كتابك علً النص الشعرٌ (الحمامة المهاجرة) قراءة النص من طرؾ
المعلم بالتنؽَم المطلوب لشد انتباه المتعلمَن  .قراءة نموذجَة ثانَة للنص مع الشرح فتح
المجال للقراءات الفردَة مع التوجَه وتدلَل الصعوبات
مناقشة عبر إثارة االسبلة و منها  -بَن من دار الحوار ؟
 لماذا ارادت الحمامة ان تهاجر ؟ اَن كانت تري سعادتها ؟استثمار المكتسبات ـ التدرَب علً األداء الفردٌ والجماعٍ .التوجَه وتهذَب األداء الحث
علً األداء السلَم والمشاركة مع الجماعة .أداء ختامٍ فٍ كل حصة

كتاب
التلمَذ
–
كتب
خارج
َة–
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :كسور عشرَة
بناء التعلم *دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
دراسة وتحلَل الوضعَة رقم  10صفحة 000
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
وضعَة التوظَؾ  :دراسة وتحلَل تطبَق
 أشرح طرَقة العمل والتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَن رقم  01صفحة 115
وضعَـــــة االنطبلق*ما هٍ مصادر الخطورة عند تؽذَة و استخدام األجهزة الكهربابَة ؟
* هل تتسبب البطارَات فٍ تلوث المحَط؟
بناء التعلمات :التساإالت* النشاط األول* لماذا ال تتوقؾ الساعة االلكترونَة ؟و الكهربابَة
الموجودة فٍ البَت ؟ـ و لماذا تتوقؾ كل األجهزة الكهربابَة األخري عند انقطاع التَار
الكهربابٍ ؟ماذا تبلحظ فٍ الوثَقة ص  000؟ـ وَؤمرهم بتحدَد مصدر التؽذَة لكل جهازـ هل
تعرؾ مصادر أخري للتؽذَة الكهربابَة ؼَر كهرباء القطاع و البطارَات ؟
النشاط الثانٍ الحظوا الصورة و عبروا عنها اذكر مم تتكون ؟بعد قراءة الفقرة ص 000
َسؤلهم قابــبل :ـ ما هٍ أصؽر بطارَة شاهدتها ؟ـ و أَن حدث ذلك ؟ـ ماذا تفعل ببطارَة
ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟
ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
النشاط الثالث اذكر مم َتكون المؤخذ ـ كَؾ َعاَن المعلم المؤخذ األرضٍ ؟ـ ماذا تبلحظ ؟ ـ
هل ثقبا المؤخذ متماثبلن ؟لماذا توجد المادة العازلة بلون مؽاَر ؟
األثر الكتابٍ َ -:وجد نوعان من المنابع الكهربابَة لتؽذَة التجهَز الكهربابٍ  :البطارَات و
القطاع الكهربابٍ و هٍ تحتوٌ علً مواد سامة
استثمار المكتسبات :ـ ماذا تفعل ببطارَة ساعتك بعد انتهاء صبلحَتها ؟ـ ما الشٍء الذٌ
َحَط بقضَب الكربون فٍ البطارَة ؟ـ أَن توجد المادة السامة فٍ البطارَة ؟
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الفترة المسابَة من  14:10إلً15:40
النشاط
والمدة

تعبَر كتابٍ

تلخَص قصة 5
ؽً ِْىالد

معالجة
رَاضَات
 00د

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ
اٌّزؼٍُ ِٓ:
أزبط ٔٔ ٚ
اٌزٛإـً
ِغ ا٢فوٓ٠
ثبٌىزبثخ .
اٌزؼج١و
اٌٛظ١فٚ ٟ
اٌملهح ػٍٝ
ثٍٛهح
اٌّىزَجبد
َتمكن
المتعلم من
محل
مشكبلت و
استؽبللها
فٍ
وضعَات
أخري

مإشر الكفاءة
أن َجَب المتعلم
عن السإال
لَكتشؾ الموضوع
موظفا مكتسباته
فٍ إثراء
الموضوع
أن َقوم بتحرَر
الموضوع متبعا
الخطوات التٍ
شرحها المعلم
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
-مراقبة وتصوَب

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ماهٍ االحكام التٍ َجب مراعتها عند تلخَص نص ؟ .
ثٕبء اٌزؼٍّبد :رمل ُ٠اٌّٛٙٛع التعلَمة الموضوع  :اقرأ القصة جَدا ثم اعد
تلخَصها :الذبب ومالك الحزَن
بَنما كان الذبب َؤكل حَوانا اصطاده إذ اعترض فٍ حلقه عظم فلم َقدر
علً إخراجه* ولم َقد علً بلعه* فؤخذ َجول بَن الحَوانات وَطلب منهم إخراجه
مقابل أن َعطَهم ما َتمنونه* فعجزوا عن ذلك حتً جاء مالك الحزَن وقال
للذبب :أنا سؤخرجه وآخذ الجابزة .وحَنها أدخل مالك الحزَن رأسه داخل فم
الذبب مادا رقبته الطوَلة حتً وصل إلً العظم فالتقطه بمنقاره وأخرجه* وقال
للذبب :واآلن أعطنٍ الجابزة التٍ وعدت بها .فقال الذبب :إن أعظم جابزة
منحتك إَاها هٍ أنك أدخلت رأسك فٍ فم الذبب وأخرجته سالما دون أذي!!
اٍزضّبه اٌّىزَجبد :مطالبة المتعلمَن بتحرَر موضوع حول " تلخَص قصة "

السبور
ة,
الكتاب
.كراس
التعبَر

السبور
ة,
األلواح

انظر فً دفتر المعالجة التربوٌة

مبلحظات:
...................................................................................... ............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................... .............................................
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َوم  :الخمَس  01ماٌ  0100م الموافق لـــ  00 :شعبان  0000هـ
الفترة الصباحَة من  00:00إلً11:15
النشاط
والمدة

الكفاءة
القاعدَة

المحتو
ي

مإشر الكفاءة

ن-إدماجَة +
تصحَح التعبَر 00د
إنجاز مشروع

تلخَص قصة 5
انجـاز مــطـوَة
حول أَــام وطــَة
أو عـالمـَــة

إٌٙلٍخ اٌفٚبئ١خ

رَاضَات 00د

َتمكن المتعلم
من انجـاز
مــطـوَة حول
أَــام وطــَة أو
عـالمـَــة

 َجَب عناألسبلة انطـبلقا
َنفذ المتعلم ماطلب منه فٍ إنجاز
مطوَة حول
اإلعبلن العالمٍ
لحقوق اإلنسان
 َقوم المتعلموصؾ مضلعات
وَناقشه  -التنظَم
المحكم لمرحلة
العرض والمناقشة
 َنجز التمارَنفردَا علً األلواح
أو الكراس
مراقبة وتصوَبأن َجَب المتعلم
عن األسبلـــة
المطروحـة

َتمكن المتعلم
من تحدَد
موقع نقطة و
استؽبللها فٍ
وضعَات
أخري

األفعال
الخمسة

معالجة لؽة
عربَة 00د

َتمكن المتعلم
من أن َصحح
اخطابه
وَصنفها فٍ
جدول امام
الرمز
المناسب لها

أن َقوم المتعلم
بمراقبة ما أنجزه
انطبلقا من هذه
العناصر
أن َشار للخطؤ و
نوعه اعتمادا علً
الرموز

َتمكن المتعلم
من التعرؾ
علً األفعال
الخمسة
واعرابها و
توظَفها فٍ
كل الحاالت

وضعَات أنشطة التعلم

الوسا
بل

وضعَــة االنطبلق ـ ما هو الموضوع الذٌ اخترنا ه لهذا األسبوع ؟
بناء التعلمات :تقدَم الموضوع أقوم بعرض األعمال مع تقَمها وذلك بوضع العبلمات
المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ
المواضَع األخري .
مناقشة الموضوع و استخراج العناصر( تستخرج العناصر عن طرَق طرح أسبلة)
اٍزضّبه اٌّىزَجبد * :تقََم المواضَـع أقوم بعرض اإلعمال مع تقَمها وذلك بوضع
العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم
تفادَها فٍ المواضَع األخري .
وضعَـــــة االنطبلق أذكر بعض األعَاد الوطنَة والعالمَة ؟
بناء التعلم :
*َقوم كل فوج بالشروع فٍ انجاز مشروعه
استثمار المكتسبات:
أقوم بعرض العمل مع تقَمه وذلك بوضع العبلمات المناسبة و مناقشة اإلَجابَات فٍ عمل
المتعلم لئلشادة و التعرض للسلبَات لَتم تفادَها فٍ المشارَع األخري .

السبو
رة ,
األلوا
ح

كتاب
التلمَذ
اللوح
ة
األدوا
ت الخ

وضعَة االنطبلق :ماذا تعنٍ النسبة المبوَة ؟
استثمار المكتسبات :مطالبة المتعلمَن بحل التمرَنَن  03 /02صفحة 115
 أشرح طرَقة العملوالتبلمَذ َستمعون ثم أمرهم بالعمل الفردٌ
ـ أتجول ا بَن الصفوؾ  ,أالحظ األعمال  ,أشجع وَحدد مختلؾ اإلجراءات وأحصٍ األخطاء

كتاب
التلمَذ
–
اللوح
ة–
األدوا
ت
....
الخ

انظر فٍ دفتر المعالجة التربوَة

كتاب
التلمَذ
اللوحة
األدوا
ت

الفترة المسابَة من  12:40إلً13:25
النشاط
والمدة

تربَة إسبلمَة  00د

سورة االعلً ص ( ) 08

مبلحظات:

المحتوي

الكفاءة
القاعدَة
٠زّىٓ اٌّزؼٍُ
ِٓ اٍزظٙبه
ّف٠ٛب ثطو٠مخ
ٕؾ١ؾخ ٚ
ٍٍّ١خ ٌٍَٛهح

مإشر الكفاءة
 َقرأ المتعلم النصجَدا -أن َجَب
التلمَذ عن السإال
انطبلقا من النص-
َشارك المتعلم فٍ
إَجاد معانٍ
للمفردات َ -جَب
المتعلم شفوَا علً
األسبلة مستؽبل
محتوي َ -ستعَن
المتعلم بمكتسباته
لئلجابة عن األسبلة

وضعَات أنشطة التعلم
وضعَـــــة االنطبلق اذكر اسماء الخلفاء الراشدَن
بناء التعلم - :أكتب السورة علً السبورة بخط واضح -أقرأ السورة جَدا
 أدعوهم للقراءة الفردَة  -من خبلل قراءة للسورة َحاول المتعلم أن َحاكَه بعد ذلكَقول المعلم -سورة األعلً مكَة و هٍ تعالج المواضَع التالَة
* الذات العلَا وبعض صفات هللا جل وعبل و الدالبل علً القدرة اإلالهَة
* الوحٍ و القرآن المنزل علً خاتم الرسل صلً هللا علَه وسلم
* الموعظة الحسنة التٍ َنتفع بها أهل القلوب الحَة و َستفَد منها أهل السعادة
واإلَمان
* ابتدأت السورة بتنزَه هللا جل وعبل الذٌ خلق فؤبدع وصور فؤحسن و أخرج العشب
و النبات رحمة بالعباد ثم تحدثت عن الوحٍ و القرآن وآنست الرسول علَه الصبلة و
السبلم بالبشارة بتحفَظه هذا الكتاب المجَد وتَسَر حفظه علَه بحَث ال َنساه أبدا
ثم أمرت بالتذكَر بهذا القرآن الذٌ َستفَد من نوره المإمنون وَتعظ بهدَه المتقون و
ختمت السورة ببَان فوز من طهر نفسه من الذنوب و اآلثام وزكاها بصالح األعمال
استثمار المكتسبات :بنشاطات استظهارَه متنوعة ( إكمال الناقص  ,ملء الفراؼات ).
َستظهر المتعلم اآلَات التٍ تم حفظها
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