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توزيع م�سامني الكتاب على املقاطع التعلمية:
املقطع االأول:

تربية مدنية  تربية
اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ من حقي أن 
أتعلم

ـ أتقن عملي

ـ أكون 
منضبطا

 

ـ سورة املسد  

ـ فضل العلم

ـ ديننا يحث 
على العلم

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

1ـ اليوم  تعود 
الى املدرسة

انتهت العطلة 
الصيفية

  َها أَْنَت تَُعوُد إَلَى امْلَْدَرَسِة 
ِسيَك وُزَماَلئَِك   َوتَْلتَِقي  مِبَُدرِّ

َراَسِة َمَعُهْم. ملَِواَصَلِة الدِّ
َم يِف املَْدَرَسِة؛   ِمْن َحِقَك أَْن تَتََعلَّ

َولَِكْن َماَذا يَِجُب أَْن تَْفَعَل  
َراَسِة؟ لَِضَماِن النََّجاِح  يِف  الدِّ

احلياة 
املدرسية 

2 ـ يف ساحة 
املدرسة

مع معلمتي 

3 ـ يف القسم موعد االستراحة 

املشروع:  إجناز مطوية للتعريف    
               باملدرسة

اُت : َهَمّ  امْلَ

يَك َعْن َعْوَدتَِك لِْلَمْدَرَسِة َوِصْف لُِهْم ُكَلّ َما َجَرى.  ْث َوالَدّ   ـ َحَدّ

َراَسِة.   ُق لَُكْم الّنجاَح يِف الِدّ تِي حُتَِقّ ْر زمالَءَك بِاْلَواِجبَاِت الَّ   ـ  َذِكّ

ُ َفْضَل اْلِعْلِم َوَفَوائَِدُه ، اِْبَحْث َعْن بَْعِضَها.  تِي ُتبنََيّ ريفة الَّ   ـ ُهنَاَك اْلَكثِيُر ِمَن اأْلَحاِديِث الَشّ

ٍة ُتَعِرُفوَن بَِها َمْدَرَستَُكْم.   ـ تََعاَون َمَع زمالئَِك يِف إجِْناِز َمْطِويَّ
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املقطع الثاين :

تربية مدنية  تربية
اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ اطيع املسنني 

ـ احترم الكبار

 ـ  انا تلميذ 
مطيع

ـ الصدق يف 
القول 

ـ زيارة 
األقارب  . 

ـ أحافظ 
على األمانة

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

زفاف اختي   عيد اْلفْطر ِة أَْفَراٍد،  ُن َعائَِلتَك ِمْن ِعدَّ تَتََكوَّ
يَْلتَُقوَن يِف ُمنَاَسبَاٍت َعِديَدٍة ، 
َوجَتَمُعُهْم َعاّلَقاُت ااْلِْحتَِراِم 

َوالتََّضاُمِن.

ى بَِها  تِي تَتََحلَّ َفاُت الَّ َماِهي الصِّ
يِف تََعاُمِلَك َمَعهم َوَمَع َجِميِع 

أَْفَراِد امُلْجتََمِع. 

العائلة
اليوم ننظف 

بيتنا
َهْل مُيِْكُن اْلَعْيُش 

باَِل َمْسَكٍن؟

عائلتي حتتفل 
باالستقالل

ُة  اْلَعائَِلُة اجْلََزائِِريَّ
ْوَرِة. اَم الثَّ أَيَّ

املشروع : إجناز شجرة للعائلة
اُت : َهَمّ  امْلَ

ا بِأَْفَراِد َعائَِلتَك. ا َوِكتابًِيّ ف زمالَءَك َشَفِوًيّ   ـ َعِرّ

ى بَِها يِف تََعاُمِلَك َمَع اآلَخِريِن ؟  تِي تَتََحَلّ َفاُت الَّ  ـ َما ِهي الِصّ

َفُظ ِمْنَها ؟ ِريَفِة ، ماذا حَتْ َفاِت يِف أَحاِديثِِه الَشّ َم تِْلَك الِصّ ى اهلُل َعَليه َوَسَلّ ُسول َصَلّ َمنَا الَرّ  ـ َعَلّ

تِي تَْلتَِزُم بَِها َمَع أَْفَراِد  َفاِت الَّ ر يِف الِصّ تِي تَتََعاَمُل بَِها َمَع أَْفَراِد َعائَِلتَِك فِكّ َفاِت الَّ ْفَت َعَلى الِصّ   ـ بَْعَد أَْن تََعَرّ
املْجتََمع .



23

 املقطع الثالث
تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ الشجرة 
صديقة االنسان

ـ لنحم غابتنا

ـ احلديقة العامة

ـ سورة 
قريش

 ـ من أركان 
االميان 1

ـ من  أركان 
اإلميان 2

 الن�ص
املقروء

 الن�ص املنطوق
)ملحق بالكتاب (

بني املدينة 
والريف

رحلة سنونـوة ُد لََك أَنَّ َواِجبََك  اجلميع  ُيَؤكِّ
 نَْحَو َوَطنَِك يَْأتِي بَْعَد َواِجِب
 اإْلميَاِن بِاهللِ َوِعبَاَدتِه ،  َسواء

نَا يف نَا يِف امْلَِدينَِة أْم ِعّشْ  ِعّشْ
يِف، َفإِنَّ أَْرَض باِلِدنَا  الرِّ

 َواِحَدٌة ، َوَعِزيَزٌة َعَلينَا. ـ
 حتدْث َعِن املََكاِن الِذي تَِعيُش

ِفيِه.
ـ َكْيَف حُتَاِفْظ َعَلْيِه؟

 احلي
 والقرية

من خيرات 
الريف

جني الزيتون

يف احملالت 
الكبرى

جولة يف أرجاء 
املدينة

امل�رشوع:

              أقضي يوما مع الفالح

امَلِهَمات:

اُن  َكّ تِي مُيَاِرُسَها الُسّ ْث َعِن اأْلَْنِشَطِة الَّ يِف وَمنَاِظَر املَِدينَِة ، َوحَتََدّ ا ُمنَاِظَر الِرّ  ـ ِصَفّ لُِزمالئَِك َشَفِوًيّا و ِكتابِيَّ
ِفيِهَما  ؟

ُلوِل لِْلُمَحاَفَظِة َعَليَها. اَحاُت َخْضَراٌء ، هاِت أَْمثَِلًة َعْنَها ، َواَْقتَِرْح بَْعَض احْلُ يِف َوامْلَِدينَِة َمَسّ ـ يِف الِرّ

ُث َوأَْيَن مُيَاِرُس؟ تِي مُيَاِرُسَها اإْلِْنساُن ، َعْن أَُيّ نََشاِط تَتََحَدّ ُن نََشاًطا ِمَن اأْلَْنِشَطِة الَّ ـ ُسوَرُة ُقَرْيِش تَتََضَمّ
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املقطع الرابع :

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
 الو�سعية  امل�سكلة

االنطالقية حمور

ـ احلق يف الراحة

 ـ احلق  يف اللعب
والترفيه

 ـ أنظم أوقات
راحتي

 ـ ُسوَرُة اْلَعْصِر
.

 ـ من أسماء
اهلل احلسنى1
 ـ من أسماء

اهلل احلسنى2

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

مباراة حاسمة العدو املدرسي
ياضَة  أَْنَت حُتِّب الرِّ

اَحة يِف  َوتَْستَِغّل أَْوَقاَت الرَّ
َلِة  مُمَاَرَسِة ِهَوايَتَِك امْلَُفضَّ
ْسِليَِة. َوِزياَرِة أََماِكِن التَّ

ْث َعِن الّريَاَضِة  ـ حَتَدَّ
َوالِهَوايَِة التِي حُتُِبهاَ

ـ َكْيَف ُتنَظم َوْقتََك؟ 

 الرياضة
هوايتي املفضلةوالتسلية الهوايات

أصدقاءالكتاب يف حديقة احلامة

امل�رشوع:

      دليل لعبة رياضية
املهمات :...........................) يعدها األستاذ(

املقطع اخلام�ص  :
تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية

الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ نظافة 
املدرسة

ـ املَاُء ثَْرَوٌة 

ـ نََظاَفُة 
ِيط. احمْلُ

ـ  ُسوَرُة 
امْلَاُعوِن  

 
ـ الوضوء1 

ـ الوضوء 2

 الن�ص
املقروء الن�ص املنطوق

نظافة احلي يَْوٌم باَِل 
َراٍت ِسياَّ

ُتَشاِهُد ُكّل يَْوٍم يِف َحيُِّكْم َمَظاِهَر 
َظاَفَة:  َسيِّئًَة تَْفِقُدُه اجْلََماَل َوالنَّ

نَِفايَاٌت يِف ُكلُّ َمَكاٍن ، ِميَاُه ُمتَسربٌة، 
َرٌة ... اِْقتََرْحَت َعَلى  أَِشَجاُر ُمَكسَّ

اِن احْلَيِّ يِف  ُزَمالئَِك ُمَشاَرَكة ُسكَّ
تَْنِظيِفه.

تِي ُقْمُتْم بَِها. ْث َعْن اأَلْعَماِل الَّ حَتَدَّ

 البيئة
والطبيعة

ال  ُأبذر املاء سد بني هارون

واحة ساحرة رحلة إلى 
تيكجدة

امل�رشوع:

       ُأجنز الفتات توجيهية 
للمحافظة على احلديقة العامة

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(
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املقطع ال�ساد�ص :

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ أنا نظيف

ـ أقرأ البطاقة 
الغذائية

ـ غذائي 
نظيف

ـ أتعرف على 
الصالة

ـ أصلي خمس 
صلوات يف اليوم

ـ أتعلم الصالة

الن�ص املقروء الن�ص املنطوق

1 فطور الصباح وجبة الصباح ُثُكْم َطبِيُب امْلَْدَرَسِة أَنَّ  يَحدِّ
أَْوَجاَع اْلبَْطِن و االْسنَاِن 

َعاِم  ًة الى نَْوِع الطَّ تَُعوُد َخاصَّ
َظاَفِة ، َوأَنَّ  أَْو اِْنِعَداُم النَّ

َة اجْلِْسِم  يَِّد َوِصحَّ ُموَّ اجْلَ النُّ
ّيًا. ُب ِغَذاًء ِصحِّ تَتََطلَّ

ـ وّجه نََصائَِح لِزِميِلك ُتبنِي لَه 
َكيَف ُيحاِفظ َعَلى صَحتِِه ؟

 التغذية
والصحة

2   صحتي يف 
غذائي

  أهمية الغذاء 
يف حفظ 

الصحة
3   احافظ على 

صحة أسناني
 صحة

الفم و األْسنَان
املشروع:

       ُأجنز الفتات توجيهية 
للمحافظة على احلديقة العامة

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(

املقطع ال�سابع:

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
الو�سعية  امل�سكلة االنطالقية حمور

ـ أحتاور مع 
غيري

ـ آداب احلوار

ـ أقبل رأي 
زميلي

ـ سورة 
الكافرون

ـ آداب املسجد1

ـ آداب املسجد2

 الن�ص
املقروء

 الن�ص
املنطوق

مفاجأة سارة الهاتف
ا بِأَْشَخاِص َكثِيِريَن  تَْلتَِقي يَْوِمّيً
اِرِع ، يِف  : يِف اْلبَْيِت ، يِف الشَّ

امْلَْدَرَسِة ، يِف امْلَْسِجِد ... 
ِة ُأُموٍر  ُث َمَعُهْم يِف ِعدَّ َفتَتََحدَّ
، َوُهنَاَك أَشخاُص تََعِرِفُهْم 

ُهْم بَعيُدوَن َعْنَك ، َوُتِريُد  َولَِكنَّ
أَْن تَتَِّصَل بِِهم.

ـ َما ِهَي اآلَداُب التِي تلتَِزُم بَِها 
ِعنَد َحِديثَك َمَعهْم.

ـ اذُكر بْعَض َوَسائِِل التَواِصل، 
ْ َفَوائَِدَها. َوبنَيِّ

التواصل

حصتي 
املفضلة

حصة يف 
املذياع

  بحث يف 
األنترنيت  احلاسوب

امل�رشوع:

             ُأجنز بطاقة تهنئة

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

تربية مدنية تربية اإ�سالمية لغة عربية
 الو�سعية  امل�سكلة

االنطالقية  حمور

ـ املمتلكات 
العامة 

واملمتلكات 
اخلاصة .

ـ املرافق 
العمومية.

ـ  تراثنا ملك 
للجميع

ـ ُسوَرُة اْلِفيِل.

 ـ  مولد 
الرسول صلى 

اهلل عليه 
وسلم، 

ـ نسب الرسول 
صلى اهلل عليه 

وسلم

 الن�ص
املقروء

 الن�ص
املنطوق

زيارة املتحف اجلرة تختلف الوسائل 
واألدوات التي يستعملها 

اإلنسان من زمن إلى زمن 
آخر، ويختلف االحتفال 

باألعياد واملناسبات 
أيضا.

ـ عّر ف زمالءك ببعض 
األدوات والوسائل القدمية.
 ـ اشرح لهم كيف حتتفل 
عائلتك بعيد من األعياد 

الوطنية

 املوروث
 احلضاري

االحتفال 
بالعام 

األمازيغي 
»يناير«

إعداد جرد 
للتراث الوطني

املالبس   عيد الزربية 
التقليدية

املشروع:
      ُأصنف تراث بلدي وأصفه

املهمات :...........................) يعدها األستاذ(


