الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخططـ ــات السنوي ـ ـ ــة
السنة الخـامس ــة من التعلّيــم اإلبتدائـي

سبتمبر 2017

مقدمـ ــة
يف إطار حتضري املوسم الدراسي  ،2018-2017و سعيا لضمان جودة التّعليم و حتسني األداء الرتبوي والبيداغوجي ملواصلة اإلصالحات اليت باشرهتا وزارة الرتبية الوطنية ،تضع
املفتشية العامة للبيداغوجيا بني أيدي املمارسني الرتبويني التدرج السنوي كأداة عمل مكملة للسندات املرجعية املعتمدة و املعمول هبا يف امليدان يف مرحليت التعليم االبتدائي  ،بغرض تيسري
قراءة ،فهم وتنفيذ املنهاج  ،وتوحيد تناول املضامني يف إطار سريورة التعلمات  ،ومن الناحية املنهجية تسمح هذا التدرج بتحقيق التوافق بينه وبني خمطط التقومي البيداغوجي وخمطط
املستمرة ،
املراقبة
ّ
كل
وعليه ،نطلب من السادة املفتشني مرافقة األساتذة خاصة ـ حديثي العهد بالتّدريس ـ يف قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيّز التنفيذ ،و ّ
التدخل باستمرار ،إلجراء ّ
تعديل أو حتسني يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة املرصودة.

مادة اللغـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة
المحور

األسابيع

الوحدة

السنوي للغة العربية
التدرج ّ
النحو

1.

العالقات
االجتماعية
اخلدمات
االجتماعية
التوازن الطبيعي
والبيئة
اهلوية الوطنية

الصحة والرياضة

النص ص/ك/أ

الصرف واإلمالء

ص/ك/أ

تقويم تشخيصي

2.

الوعد املنسي 01

3.

الوعد املنسي02

اجلملة وأنواعها

4.

من رأفة الفقراء

اجلملة االمسية

ن/ق

5.

األصدقاء الثالثة

كان وأخواهتا 1/

ن/ق

16

6.

النمل والصرصور

كان وأخواهتا (للداللة)2 /

ن/ق

24

ه ـ  /على الواو

7.

فوكس واحلماية املدنية

اجلملة التعجبية

ن/ق

20

هـ  /على النربة

ك/ق

8.

حارس الليل والغزال

اجلملة االستفهامية

ن/ق

22

الفعل املثال واألجوف

27/25

9.

قصة قرية

إن وأخواهتا

ن/خ

4

الفعل الناقص

51

10.

قصة احليتان الثالثة

كان وأخواهتا (إعراب)3 /

ن/ق

26

هـ /آخر الكلمة (مراجعة)

57

11.

أجزاء النص(من الناحية اهليكلية)

املد (مع الشد بشكل ضمين)

11/07

ن/ق

ك/ق

ن/ق

ك/ق

اجملرد واملزيد

ك/ق

هـ /على األلف(مراجعة)
الفعل املعتل

ك/ق

09
ك/ق
21

تقويم اشهادي
ك/ق

12.

بني التمساح والطيور

كان وأخواهتا (دعم)4 /

ن/ق

42

الفعل اللفيف

13.

عاصمة بالدي اجلزائر

إن وأخواهتا (للداللة)2 /

ن/ق

6

اهلمزة املتطرفة

14.

من تقاليدنا

إن وأخواهتا (إعراب)3 /

ن/ق

18

مهزة القطع

53/19

15.

لوحات من صحراء بالدي

الصفة واملوصوف

ن/ق

ك/ق

االسم املمدود

35

16.

سبانخ باحلمص

احلال املفردة

ن/ق

28

مهزة الوصل

53/15

17.

ابن سينا الطبيب املاهر

إن وأخواهتا (دعم)4 /

ن/خ

40

االسم املقصور

47

18.

رامي بطل السباحة والغطس

األمساء اخلمسة 1/

ن/خ

12

اهلمزة املنفردة (مراجعة)

ك/ق

22

غزو الفضاء
واالكتشافات
العلمية
احلياة الثقافية
والفنية
26.
28.

19.

كوكب األرض

أمساء اإلشارة

ن/ق

32

مجع التكسري

13

20.

األقمار االصطناعية

االسم املوصول

ن/ق

38/36

الالم املتصلة باألمساء

33

21.

إسحاق نيوتن واألرض

االستثناء بـ (غري وسوى)

ن/ق

/

االسم املنقوص

31

22.

تقويم اشهادي ثان
ن/خ

23.

حفالت عرس

مجع املذكر السامل

24.

يف مهرجان الزهور

األفعال اخلمسة

ن/خ

25.

مسرح عرائس القرقوز

مجع املذكر السامل

ن/خ

54

27.

تبدعان من الرتاب صورا

األمساء اخلمسة 2

ن/خ

58

تصريف الفعل الناقص

29.

كريستوف كولوبوس مكتشف أمريكا

األفعال اخلمسة

ن/ق

56

األلف اللينة يف األمساء

45

30.

مع ابن بطوطة يف رحلة إىل احلج

إعراب الفعل املعتل (م  /ض)

ن/ق

/

تصريف الفعل األجوف

ك/ق

31.

مراجعة

32.

تقومي اإلشهادي

 .1املفتاح :ص/ك/أ :صفحة كتاب النشاطات
اللون األصفر :إضافة بعد الحذف

44/

عالمات التأنيث

17

/

ما  /االستفهامية

41

تصريف املثال

ك/ق
ك/ق

السنوي للتقويم البيداغوجي
المخطّط ّ
وضعيات تقويم
ينتج وضعيات من حمور القيم اإلنسانية
ينتج وضعيات من حموري العالقات واخلدمات
االجتماعية

نماذج لمؤشرات التحكم
املقرر وبالتّعليمة
ـ ـ االلتزام بنمط النّص ّ
املعتل
ـ ـ توظيف اجلملة بأنواعها  ،كان وأخواهتا ّ ،
اجملرد واملزيد  ،الفعل ّ

االلتزام بالتّعليمة والنّمط .
ـ توظيف  :اجلملة التّعجبية واالستفهامية ،إ ّن وأخواهتا  ،كان وأخواهتا  ،املثال ،
األجوف  ،النّاقص واللّفيف .
املقرر وخطاطته .
ـ االلتزام بالتّعليمة والنّمط ّ

ينتج وضعيات من حماور :التّوازن الطّبيعي والبيئي أو
املتطرفة  ،مهزة
ـ توظيف  :إ ّن وأخواهتا ّ ،
الرياضة أ و غزو الفضاء
الصفة واملوصوف ،األمساء اخلمسة  ،اهلمزة ّ
اهلوية الوطنية ّ ،
الصحة و ّ
القطع  ،االسم املمدود  ،االسم املقصور  ،أمساء اإلشارة  ،االسم املوصول ،االستثناء
واالكتشافات العلمية .
بغري وسوى  ،مجع التّكسري ،الالّم املتّصلة باألمساء  ،االسم املنقوص
ينتج وضعيات من حماور :احلياة الثقافية والفنية أو
الرحالت واألسفار
الصناعات التقليدية واحلرف أو ّ

املقرر وخطاطته .
ـ االلتزام بالتّعليمة والنّمط ّ
السامل  ،األفعال اخلمسة  ،عالمات التأنيث  ،ما
ـ توظيف  :مجع املذ ّكر ّ
املعتل  ،تصريف النّاقص  ،تصريف األجوف ،
االستفهامية  ،تصريف املثال ،إعراب ّ
األلف اللّينة يف األمساء.

المستمرة
السنوي للمراقبة
ّ
المخطّط ّ
املواد

الفصل

األسبوع

العالقات
االجتماعية

الوحدة 1

اخلدمات
االجتماعية

الوحدة 3 ، 2

الثاين

األول من
األسبوع ّ
شهر فيفري

الصحة والرياضة

الوحدات  ، 4 :وضعيات من حمور الطّبيعة والبيئة أو اهلوية الوطنية
6،5

الثالث

الرابع من
األسبوع ّ
شهر أفريل

الوحدات
الصناعات
التقليدية واحلرف 9 ، 8، 7

األول
السنة اخلامسة

األول من
األسبوع ّ
شهر أكتوبر

احملور

املقطع

التعلمات املستهدفة بالتقومي

األسبوع الثاين من
شهر نوفمرب

وضعيات من حمور القيم اإلنسانية
وضعيات من حمور اخلدمات االجتماعية

وضعيات من حمور الصحة الصناعات التقليدية واحلرف واحلياة الثقافية
والفنية

مالحظات

التربية االس ــالميـ ـ ـ ــة
التدرج السنوي تربية إسالمية

األسابيع

الوحدات

األسابيع

الوحدات

األسبوع 01

تقومي تشخيصي

األسبوع 17

املسلم ال يغش (مراقبة مستمرة )

األسبوع 02

لقمان يوصي أبنه

األسبوع 18

أتعاون مع غريي

األسبوع 03

اإلميان باليوم اآلخر

األسبوع 19

سورة الغاشية 1

األسبوع 04

احلج إىل بيت اهلل احلرام

األسبوع 20

سورة الغاشية اجلزء 2

األسبوع 05

اإلميان بالقضاء والقدر

األسبوع 21

الرسول يف املدينة

األسبوع 06

من حياة سيدنا نوح عليه السالم

األسبوع 22

( التقويم اإلشهادي )02

األسبوع 07

سورة البلد ( 1مراقبة مستمرة)

األسبوع 23

أمساء ذات النطاقني

األسبوع 08

سورة البلد 2

األسبوع 24

الرسول (ص) يصاحل قريش

األسبوع 09

من أفعال املؤمنني

األسبوع 25

عثمان بن عفان

األسبوع 10

أحب أسريت

األسبوع 26

فتح مكة

األسبوع 11

من يسر اإلسالم

األسبوع 27

حجة الوداع (مراقبة مستمرة)

األسبوع 12

( التقويم اإلشهادي )01

األسبوع 28

سورة األعلى 1

األسبوع 13

زكاة الفطر

األسبوع 29

سورة األعلى 2

األسبوع 14

سورة الفجر اجلزء 01

األسبوع 30

مراجعة

األسبوع 31

مراجعة

األسبوع 32

( التقويم اإلشهادي )03

األسبوع 15حممد(ص)خامت األنبياء (من إعداد املعلم)
األسبوع 16

من سبل اخلري

السنوي للتّقويم البيداغوجي
المخطّط ّ
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي

 حيسن املتعلم تناول ما حفظ من النصوص الشرعية تناوال يناسبوضعيات االستظهار يف التالوة والتطبيق واالستدالل.

* حسن االستظهار:ـ سالمة القراءة والتالوة للنصوص الشرعية احملفوظة؛ـ
مالءمة االستعمال يف الوضعيات الشفوية أو الكتابية؛ـ
االستدالل املناسب للمواقف.

الفصل

الثاين

 حيسن املتعلم تقدمي بعض األحكام املتعلقة بكيفية أداء احلج،وبعض العبادات يف الظروف اخلاصة ،ومظاهر اليسر فيها ،وممارستها
ضمن أُطرها الشرعية.

* التح ّكم يف عرض األحكام اخلاصة بأداء العبادات وممارستها:
ـ سالمة عرض كيفية أداء احلج باختصار؛
ـ التقدمي الصحيح ليسر اإلسالم يف بعض العبادات؛

 ميارس املتعلم يف حميطه اآلداب اإلسالمية املكتسبة يف اجلوانباملتعلقة بالسلوكات الفردية واألسرية واالجتماعية والبيئية.

* إبراز مظاهر األخالق يف احمليط.
ـ مالءمة متثلها مع التعاليم والنصوص الشرعية.
ـ االستدالل الصحيح باآليات واألحاديث.

يعرض املتعلم بإجياز حمطات من سرية الرسول (صلّى اهلل عليه وسلّم)
يف املدينة املنورة ويقدم خالصات عن أهم أحداثها

الرسول صلى اهلل عليه وسلم وبعض أصحابه:
العرض ّ
الصحيح حملطّات من حياة ّ
ـ التقدمي املناسب ملواقف وأحداث من حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة؛
ـ االستخالص الصحيح للعرب وتقدميها شفويا أو كتابيا؛

 يقدم املتعلم تعريفا موجزا بشخصية النيب سليمان عليه السالموحيسن االقتداء به يف املواقف
(ملكه ،طاعته هلل ،وشكره على النعم) ُْ
املناسبة.

التقدمي الصحيح لشخصية النيب سليمان عليه السالم ومآثره؛
االستخالص الصحيح للمآثر والعرب؛
ـ االقتداء املناسب يف الشكر على النعم.

الفصل الثالث

الفصل

األول

أمثلة لوضعيات تقومي

مناذج ملؤشرات التحكم

املستمرة
السنوي للمراقبة
ّ
املخطّط ّ
املستوى
السنة اخلامسة

امليدان

الوحدات املستهدفة

الفصل

األسبوع

حمتويات الوحدات من ( 2إىل )07

األول

هناية األسبوع 06

كل امليادين

الثاين

هناية األسبوع 18

كل امليادين

حمتويات الوحدات من ( 14إىل )17

الثالث

هناية األسبوع 27

كل امليادين

حمتويات الوحدات من (24إىل )27

مالحظات
/

مادة الـ ـريـاضـي ـ ـ ــات
التدرج السنوي لبناء التعلّمات
ّ

الوحدات

األسابيع

الوحدات

األسابيع

األسبوع 01

التقومي التشخيصي

األسبوع 17

قياس السعات

األسبوع  02األعداد مجع األعداد

األسبوع 18

األعداد العشرية 5/4

األسبوع  03طرح األعداد قياس األطوال 01

األسبوع 19

اجملسمات  2قسمة عدد طبيعي

األسبوع  04املضلعات الضرب 01

األسبوع 20

األعداد العشرية 7/ 6

األسبوع  05الضرب  02املستقيم ونصف املستقيم

األسبوع 21

قياس األطوال حل املشكالت

األسبوع  06مضاعفات عدد حل املشكالت

األسبوع 22

( التقويم اإلشهادي )02

األسبوع  07اآللة احلاسبة املستقيمات املتعامدة

األسبوع 23

القسمة 1

 -املساحات 1

األسبوع  08األعداد الكبرية

األسبوع 24

القسمة 2

 -املدد 1

األسبوع  09الزوايا (مقارنة ونقل)

األسبوع 25

املساحات  2األعداد العشرية 8

األسبوع  10األعداد  - 02نقل األشكال

األسبوع 26

قياس األوزان التناسبية 1

 -حل املشكالت

األسبوع 27

 -املثلثات

(التقويم اإلشهادي )01

األسبوع 28

املدد  - 2التناسبية - 2

األسبوع  12الكسور 2 / 1

األسبوع 29

التناسبية  3تكبري وتصغري األشكال

األسبوع  13اجملسمات

األسبوع 30

 -التناظر

األسبوع  14الكسور 4 / 3

األسبوع 31

اجلداول واملخططات حل املشكالت

األسبوع 15األعداد العشرية 2 / 1

األسبوع 32

األسبوع  11الدائرة
األسبوع 12

األسبوع  16الضرب  3األعداد العشرية 3

 اهلندسة الفضائية( التقويم اإلشهادي )03

املخطّط السنوي للتقومي البيداغوجي
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي

اآللة احلاسبة-املستقيمات املتعامدة-
التعيني الشفهي والكتايب لألعداد
الكبرية-.الزوايا (مقارنة ونقل) نقل
األشكال-الدائرة  -حل املشكالت

 يقرأ األعداد الطبيعية الكبرية (أكرب من مليون) ويكتبها -.يقارن ويرتب ويف ّكك األعداد الطبيعية الكبرية -.ينجز العمليات األربععلى األعداد الكبرية -.يستعمل احلاسبة إلجناز حساب أو لتصديق نتيجة حساب -.يقارن الزوايا وينقلها -.ينقل أشكاال مألوفة
باستعمال أدوات الرسم (املضلعات والدائرة)

الكسور  -اجملسمات
األعداد العشرية  -الضرب
قياس السعات -قسمة عدد طبيعي
قياس األطوال حل املشكالت

 يقرأ ويكتب الكسور -يقارن ويرتب ويفكك الكسور-.جيري عمليات اجلمع والطرح على كسور هلا نفس املقامات-.يقرأ ويكتباألعداد العشرية وينجز العمليات عليها-.ينجز القسمة بوضع العملية-.يستعمل وحدات قياس الطول والسعات

الفصل الثالث

الفترة الرابعة:
القسمة  -املساحات  -املدد -
األعداد العشرية -قياس األوزان -
التناسبية – املثلثات-تكبري وتصغري
األشكال – التناظر-اهلندسة الفضائية
اجلداول واملخططات-حل املشكالت

 ينجز عمليات قسمة-يستعمل وحدات قياس املساحات ،املدد والكتل- .يتعرف على وضعية تناسبية ويستعمل خواصها اخلطية-ينجز عمليات على األعداد العشرية-.ينشئ مثلثا خاصا-.ينشئ نظري شكل بالنسبة إىل حمور اعتمادا على خواص التناظر-.يكرب
شكال أو يصغّره على مرصوفة-.ينشر جمسما (مكعب ،متوازي املستطيالت ،أسطوانة دورانية)يستخرج من اجلداول واملخططات
املعطيات املناسبة حلل مشكل.

الفصل األول

التعيني الشفهي والكتايب لألعداد -مع
وطرح األعداد-قياس األطوال –
املضلعات  -الضرب
املستقيم ونصف املستقيم-مضاعفات
عدد  -حل املشكالت

 يقرأ األعداد الطبيعية ويكتبها -.يقارن ويرتب ويف ّكك األعداد الطبيعية -.ينجز العمليات األربع -.يستعمل وحدات قياسمتمعن فيه أو ذهين
الطول -.ينشئ مضلعات مألوفة -.ينتج مضاعفات بعض األعداد -.ينجز حسابا ّ

الفصل الثاني

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مؤشرات لمعايير التحكم

المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة
المستوى

الفصل

األسبوع اخلامس

التعيني الشفهي والكتايب لألعداد  -مجع وطرح األعداد  -الضرب مضاعفات عدد.
قياس األطوال – املضلعات  -املستقيم ونصف املستقيم

األسبوع العاشر

اآللة احلاسبة  -التعيني الشفهي والكتايب لألعداد الكبرية.
املستقيمات املتعامدة  -الزوايا (مقارنة ونقل)  -نقل األشكال -الدائرة.

الثاني

األسبوع العشرين

الكسور  -األعداد العشرية  -الضرب  -قسمة عدد طبيعي
اجملسمات  -قياس السعات وقياس األطوال.

الثالث

األسبوع اخلامس
والعشرين

القسمة  -األعداد العشرية  -املساحات
قياس كتل وقياس مدد  -اجلداول واملخططات  -التناسبية
تكبري وتصغري األشكال – املثلثات  -التناظر  -اهلندسة الفضائية.

األول
السنة الخامسة

األسبوع

أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم

مادة الرتبية العلمية والتكنولوجيا
التدرج السنوي لبناء التعلّمات
ّ
األسبوع المجال

الكفاءة

وحدات التعلم

.1

املادة

.4

مقاربة أولية للغازات من خالل
تركيب اهلواء ودوره يف االحرتاق

اهلواء خليط من
الغازات

.5
.7
.8
.9

.11

اإلنسان والبيئة

.10

تكيف تغذية النباتات اخلضراء

.6

الموارد

الساعي

التقييم التشخيصي

.2
.3

المضامين المعرفية/

أنمط النشاطات

الحجم

مالحظات

التعرف على أمناط تكيف النباتات
اخلضراء مع أوساط عيشها

إجناز جتارب الكتشاف مكونات اهلواء
▪ اهلواء مركب من غازات
فحص وثائق والتعبري عن السلوكات السليمة
▪ هناك غازات أخرى غري
للوقاية من أخطار بعض الغازات السامة
اهلواء
❖ نشاط إدماج

خصائص النباتات ▪ أساليب التكيف:
اليت تعيش يف وسط البحث عن املاء ,اختزان
املاء ،تقليل ضياع املاء
فقري من املاء
▪ تتوزع النباتات اخلضراء
يف اجلزائر حسب املناطق
املناخية

الوعي بضرورة معاجلة النفايات نوعية اهلواء واملاء
وجتنب رمي العناصر امللوثة للطبيعة

يتلوث اهلواء ويتغري تركيبه
يتلوث املاء من ملوثات
احمليط

فحص عينات من نباتات خمتلفة حسب
أسلوب التكيف
قراءة خريطة توزع النباتات
❖ نشاط إدماج

معاينة وضعيات متثل حاالت تلوث اهلواء
واملاء
نشاط إدماج

 03h00التنبيه إىل املخاطر
النامجة عن استعمال
الغازات املنزلية

 04h30جيب التأكيد على
مصطلح الوسط الفقري
من املاء بدال من
الوسط اجلاف

 03hتستغل هذه احلصص
لتحسيس التالميذ
بضرورة املسامهة يف
محاية البيئة

.12

تقويم اشهادي 01

.13

التخلص
النفايات

من ينتج نشاط اإلنسان أنواعا
خمتلفة من النفايات
يتم فرز النفايات قبل
التخلص منها

.14
.16
.17
.18

التكيف مع النشاط احلركي

.15

إظهار التنسيق القائم بني خمتلف التنسيق أثناء احلركة
الوظائف واألعضاء أثناء اجلهد
العضلي

.19
.21
.22
.23

التكيف مع النشاط احلركي

.20

.24
.25
.26
.27

معاينة صور متثل فرز النفايات وكيفية
التخلص منها

 03hميكن القيام بزيارة
تربوية حملطة اسرتجاع
النفايات

تقويم اشهادي ثان

معرفة تشكل الفصول
املعلمة
يف
الفضاء
والزمن

عند أداء احلركة حيدث
تنسيق بني العضالت
والعظام
تعمل العضالت بالتضاد
(التقلص -االرختاء)

معاينة حركيت ثين وبسط الساعد
إجناز تركيب جترييب ميثل منوذج عمل الذراع

القيام بتمارين رياضية إلبراز املظاهر اخلارجية
▪ يبدي اجلسم مظاهر
املرافقة للجد العضلي
خارجية أثناء اجلهد
حتليل وثائق تبني العالقة بني احلاجات الغذائية
اجلسم العضلي
استجابة
واجلهد املبذول
للجهد العضلي تتغري احلاجيات الغذائية
قياس النبض وعدد احلركات التنفسية يف
ووتريييت التنفس ونبض
وضعيات متزايدة اجلهد العضلي
القلب حسب النشاط
نشاط إدماج
حركة األرض حول
الشمس

▪ تدور األرض حول
الشمس وينتج عنها
الفصول األربعة
▪ متر األرض خالل سنة
باالعتدالني اخلريفي
والربيعي واالنقالبني

معاينة حركة األرض حول الشمس باستخدام
منوذج
رسم بيان لتطور مدة النهار خالل سنة
❖ نشاط إدماج

 04h30االنتباه إىل أن مبدأ
العضالت
عمل
خيتلف عن عمل
اخليط املطاطي
03h40
 °يتم إجراء القياسات
بعد أداء اجلهد مباشرة

 30h40التأكيد ،عند استعمال
جمسم األرض،على
احنناء حمور األرض
بالنسبة ألشعة
الشمس ،لتفسري
تشكل الفصول خالل

الشتوي والصيفي
▪ تكون الشمس مرتفعة
صيفا ومنخفضة شتاء
.28

.30
.31
.32

تكيف التكاثر عند احليوانات

.29

حتديد بعض مظاهر تكيف التكاثر
عند احليوانات مع
أوساط عيشها

تقويم اشهادي 03

▪ يوجد منطان من اإللقاح:
اإللقاح يف خمتلف
أوساط العيش ومحاية داخلي و خارجي
▪ تتطور البيضة امللقحة
الصغار
لتعطي كائنا جديدا
▪ جنني احليوانات يف
البيضة يكون حمميا حسب
الوسط

دوران األرض حول
الشمس
متابعة جتربة إلقاح مصطنع لسمكة " الرتونة"
)(truite
حتليل صور متثل منطي اإللقاح
إجناز مقطع طويل لبيضة دجاج مسلوقة
فحص صور بيوض حيوانات مائية
❖ نشاط إدماج

30h40

السنوي للتّقويم البيداغوجي
المخطّط ّ
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي

الكفاءة اخلتامية

الفصل األول

مقاربة أولية للغازات من خالل تركيب اهلواء ودوره يف االحرتاق
التعرف على أمناط تكيف النباتات اخلضراء مع أوساط عيشها
الوعي بضرورة معاجلة النفايات وجتنب رمي العناصر امللوثة يف الطبيعة

الفصل الثاين

إظهار التنسيق القائم بني خمتلف الوظائف واألعضاء أثناء اجلهد العضلي
معرفة تشكل الفصول

الفصل

الثالث

حتديد بعض مظاهر تكيف التكاثر عند احليوانات مع أوساط عيشها
استخدام التجهيز الكهربائي يف شروط خالية من اخلطر

معايري التحكم يف الكفاءة:
✓ التعرف على أهم مكونات اهلواء
✓ التعرف على خماطر االحرتاق غري اآلمن
✓ التعرف على طرق تكيف النباتات يف الوسط الفقري من املاء
✓ متييز النباتات من حيث حاجاهتا لألمالح املعدنية
✓ مييز توزع النباتات حسب حاجتها لألمالح املعدنية
✓ نوعية اهلواء واملاء
✓ التخلص من النفايات
✓ تعريف التنسيق الوظيفي من خالل حركة أطراف اجلسم
✓ التعرف على مظاهر تكيف العضوية للجهدالعضلي
✓ التعرف على الفصول األربعة للسنة
✓ ربط تعاقب الفصول حبركة األرض حول الشمس.
✓ التفسري الفلكي للتمييز بني الفصول
✓ تعريف اإللقاح كمرحلة أساسية يف التكاثر اجلنسي
✓ التمييز بني اإللقاح الداخلي واإللقاح اخلارجي
✓ *التعرف على السلوكات اآلمنة يف استخدام األجهزة الكهربائية
✓ *متييز املنابع املختلفة للتغذية الكهربائية

المستمرة
السنوي للمراقبة
ّ
المخطّط ّ
األول
السنة اخلامسة

الثاين
الثالث

األسبوع الثالث
من نوفمرب
األسبوع الرابع لفيفري
األسبوع الرابع ملاي

اإلنسان والبيئة
املعلمة يف الفضاء
والزمن
عامل األشياء

تناول وضعيات تتعلق حباالت تلوث ( اهلواء و املاء ) وكيفية املسامهة يف محاية ميكن دمج اجملالني
اإلنسان والبيئة مع جمال
البيئة
النباتات إلظهار أمهية
وضعيات ذات داللة يفسر بعض الظواهر الفلكية املرتبطة بدوران األرض
النباتات يف احلفاظ على
البيئة
وضعيات تتعلق باستخدام التجهيز الكهربائي يف شروط خالية من اخلطر

مادة التـ ــاري ـ ـ ـ ــخ
السنوي السنة
التدرج ّ

األسبوع

الوحدة

الكفاءات المستهدفة

المضامين

المعرفية/المعارف

المستهدفة بالبناء

.1
.3

.4
.5

الزمني

التقويم التشخيصي

االستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر

.2

اآلداءات والنشاطات

الحجم

توجيهات ومالحظات

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول

▪ طبيعة العالقات اجلزائرية

انطالقا من سندات منتقاة (نصوص ،صور،

االستعمار الفرنسي و سياسته يف اجلزائر
يكون املتعلم قادرا على قراءة و فهم و
استغالل الوثائق ،مستخلصا منها
األهداف و االنعكاسات

الفرنسية قبل االحتالل

خرائط ،سلم زمين) حيدد املتعلم فرتة التاريخ
املعاصر

2h00
الرتكيز على األسباب احلقيقية

انطالقا من سندات منتقاة خيتارها املتعلم حول
العالقات اجلزائرية الفرنسية قبل قبيل االحتالل،
يستخلص املتعلم منها األسباب احلقيقية
لالستعمار و مييز املربرات املفتعلة
❖ نشاط إدمـ ـ ــاجي
▪ مرامي فرنسا من احتالل اجلزائر

▪ تعرف املتعلم على مظاهر السياسة

بني األهداف احلقيقية وافتعال
املربرات

الفرنسية يف اجلزائر

االدماجي لنبذ االستعمار بعد
تعرفه على ممارسات املستعمر

نشاط إدمـ ـ ــاجي

التعسفية و جتاوزاته يف اجلزائر

السياسة الفرنسية باجلزائر و مظاهرها
(العسكرية ،االدارية ،االقتصادية،

2h00

توجيه املتعلم يف النشاط

.6

الثقافية و الدينية)

.7
.8

استخالص األهداف القريبة و البعيدة
للسياسة االستعمارية
*نشاط إدمـ ـ ــاجي

//

.9

/

 -القوانني االستثنائية

استنتاج انعكاسات السياسة الفرنسية القريبة و
البعيدة

2h00

1h00

إحضار و قراءة مواد من هذه
القوانني

*نشاط إدمـ ـ ــاج

سياسته في الجزائر

.11

االستعمار الفرنسي و

.10

.12

سياسته في الجزائر

االستعمار الفرنسي و

.15

ذات الداللة و ربط األسباب بالنتائج
تقويم اشهادي 01

.13
.14

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول املقاومة  -املقاومة الشعبية
الوطنية من أجل حترير اجلزائر ،يكون املتعلم  -النضال السياسي
قادرا على قراءة و فهم و استغالل الوثائق  -احلركة اإلصالحية
 -الثورة التحريرية

املعتمدة يف النضال اجلزائري

 -املقاومة الشعبية

يتعرف على املقاومة الشعبية ،قيادة و امتدادا

 النضال السياسي احلركة اإلصالحية -الثورة التحريرية

جغرافيا و مدة زمنية
نشاط اإلدماجي

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول املقاومة
الوطنية من أجل حترير اجلزائر ،يكون املتعلم  -املقاومة الشعبية
قادرا على قراءة و فهم و استغالل الوثائق  -النضال السياسي
ذات الداللة و ربط األسباب بالنتائج

انطالقا من سندات متنوعة منتقاة (نصوص،
صور ،خرائط ،سالمل زمنية):
حيدد املتعلم الفرتة التارخيية لكل من األساليب

 يتعرف على النضال السياسي و قادة الفكرالسياسي و االصالحي يف اجلزائر
نشاط اإلدماجي

2h00

2h00
2h00

 احلركة اإلصالحية الثورة التحريريةيستخلص جوانب االلتقاء و جوانب

 °التطرق إىل املقاومة الشعبية و
النضال السياسي و الرتكيز على
مفاهيم الثورة التحريرية املختلفة

2h00

مجع الصور لبعض القادة املقاومة
الشعبية أو النضال السياسي

.16

//

االستعمار

.17
.18

سياسته في الجزائر

االستعمار الفرنسي و

.21

.22

.26
.27
.28
.29

استرجاع السيادة الوطنية و إعادة بناء الدولة الجزائرية

.25

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول
املقاومة الوطنية من أجل حترير اجلزائر،
يكون املتعلم قادرا على قراءة و فهم و

* نشاط اإلدماج

//

يستخلص أمهية وحدة الصف و املوقف و
الوحدة الوطنية *نشاط اإلدماج

2h00

استغالل الوثائق ذات الداللة و ربط
األسباب بالنتائج
تقويم اشهادي ثان

.23

.24

/

/

.19
.20

االختالف و أثر ذلك على طول مدة

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول
اسرتجاع السيادة الوطنية و إعادة بناء
الدولة اجلزائرية يستطيع املتعلم قراءة الوثائق
ذات الداللة و فهم مضموهنا و استخالص
املعلومة التارخيية منها

 ظروف اجلزائر غداة االستقاللو املشاكل املوروثة عن الفرتة
االستعمارية
 أسس و مبادئ السياسةالداخلية و مظاهرها

انطالقا من سندات متنوعة منتقاة (نصوص،
صور ،خرائط ،سالمل زمنية):
حيدد املتعلم ظروف اجلزائر غداة االستقالل و
مظاهره االجتماعية و االقتصادية
*نشاط اإلدماج

3h00

/

 املشاريع االمنائية أسس و مبادئ السياسةاخلارجية اإلقليمية و العاملية
//

يتعرف على أسس التنمية و مظاهرها املختلفة
*نشاط اإلدماج
يستخلص أمهية التنمية الشاملة يف تقدم األمة و

//

دور الفرد و اجملتمع يف ذلك
*نشاط اإلدماج
يتعرف على أسس و مبادئ السياسة اخلارجية

2h00

2h00

اجناز عرض صغري حول املخططات
التنموية(الرباعية’ اخلماسية)...

2h00

اجناز عرض حول قضية من القضايا

.30
.31
.32

اجلزائرية و مظاهرها
//
نشاط اإلدماج

تقويم اشهادي 03

ناصرهتا اجلزائر ( قضية من اختياره)

الكفاءة المستهدفة

السنوي للتّقويم البيداغوجي
المخطّط ّ
معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي

الفصل األول

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول االستعمار الفرنسي و
سياسته يف اجلزائر يكون املتعلم قادرا على قراءة و فهم و
استغالل الوثائق ،مستخلصا منها األهداف و االنعكاسات

 حتديد فرتة التاريخ املعاصر -استخالص األسباب احلقيقية لالستعمار الفرنسي للجزائر -متييز املربرات املفتعلة -التعرف على مظاهر السياسة الفرنسية يف اجلزائر -استخالص األهداف القريبة و البعيدة للسياسة االستعمارية -استنتاج

انعكاسات السياسة الفرنسية القريبة و البعيدة-حتديد الفرتة التارخيية لكل من األساليب املعتمدة يف النضال اجلزائري -التعرف على
املقاومة الشعبية ،قيادة و امتدادا جغرافيا و مدة زمنية

الثاني

الفصل

أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول املقاومة الوطنية من أجل * التعرف على النضال السياسي و قادة الفكر السياسي و االصالحي يف اجلزائر*استخالص جوانب االلتقاء و جوانب االختالف
حترير اجلزائر ،يكون املتعلم قادرا على قراءة و فهم و استغالل و أثر ذلك على طول مدة االستعمار*استنتاج كيف كانت الثورة التحريرية تتوجيا للمقاومة الوطنية*استخالص أمهية وحدة الصف و
الوثائق ذات الداللة و ربط األسباب بالنتائج
املوقف و الوحدة الوطنية .

الفصل الثالث

 .أمام وضعيات إشكالية منتقاة حول اسرتجاع السيادة
الوطنية و إعادة بناء الدولة اجلزائرية يستطيع املتعلم قراءة
الوثائق ذات الداللة و فهم مضموهنا و استخالص املعلومة
التارخيية منها

* حتديد ظروف اجلزائر غداة االستقالل و مظاهره االجتماعية و االقتصادية*التعرف على أسس التنمية و مظاهرها املختلفة

*يستخلص أمهية التنمية الشاملة يف تقدم األمة و دور الفرد و اجملتمع يف ذلك* يتعرف على أسس و مبادئ السياسة اخلارجية
اجلزائرية و مظاهرها

المستمرة
السنوي للمراقبة
ّ
المخطّط ّ
المستوى

الفصل
األول

السنة الخامسة

الثاني
الثالث

األسبوع
(9األسبوع األول من
نوفمبر)

( 17األسبوع الرابع من
جانفي)

الوحدة
االستعمار الفرنسي
المقاومة الوطنية من أجل
تحرير الجزائر

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية (وضعيات)مركبة تتمحور حول األسباب احلقيقية واملربرات املفتعلة
لغزو واحتالل فرنسا للجزائر.
وضعية (وضعيات)حول أساليب المعتمدة في النضال الجزائري

(26األسبوع الثالث من استرجاع السيادة الوطنية و وضعية (وضعيات)مركبة ختص التحديات اليت واجهت اجلزائر غداة
االستقالل.
إعادة بناء الدولة الجزائرية
أفريل)

مالحظات
التاريخ كنشاط إيقاظي
حتسيسي لرتسيخ مفهوم
الزمن
قد يتم النشاط عن
طريق حماكاة أو مسرحية
و متثيل...
,,

مادة الجـ ـغ ـ ـرافي ـ ـ ــا
السنوي السنة
التدرج ّ
الفترة األولى

األسبوع

الوحدة

الكفاءات المستهدفة

المضامين المعرفية/المعارف
المستهدفة بالبناء

.1
أمام وضعيات إشكالية مستقاة من
حميطه يكون املتعلم قادرا على التموقع
حمليا ،إقليميا و عامليا (والية ،وطن،
قارة ،عامل)

.3
.4

.7

 -التموقع حمليا

 -التموقع إقليميا

موقع اجلزائر

.6

الحجم الزمني

التقويم التشخيصي

.2

.5

اآلداءات والنشاطات

.8

التموقع عامليا

حيدد موقع منطقته ( البلدية ،الوالية) يف اجلزائر و يعلق
على ذلك *نشاط إدمـ ـ ــاجي
حيدد مساحة و موقع اجلزائر بالنسبة للمغرب و البحر
األبيض املتوسط
نشاط إدمـ ـ ــاجي

يرسم خريطة اجلزائر و يبني عليها األبعاد مع التعليق
حيدد موقع اجلزائر يف الوطن العريب و إفريقيا و العامل

2h00
2h00

2h00

*نشاط إدمـ ـ ــاجي
.9
//

/

التموقع عامليا
يتعرف على املناطق اجلغرافية املذكورة

( املعامل الكربى)

2h00

توجيهات

ومالحظات

و يعينها على اخلريطة
نشاط إدمـ ـ ــاج
يبني أمهية موقع اجلزائر

.10
.11
.12

موقع
اجلزائر

.14
.15
.17
.18
.19
.20
.21

التحديات
مظاهر السطح يف اجلزائر

املناخ و انبات يف اجلزائر

جغرافية اجلزائر( بيئات متنوعة)

.16

املوقع و

نشاط إدماجي

أمام وضعيات إشكالية تتعلق جبغرافية
اجلزائر ،يكون املتعلم قادرا على رسم
خريطة اجلزائر و اكتشاف التنوع البيئي
فيها

.13

2h00

الرتكيز على أمهية

يتعرف على مظاهر السطح يف اجلزائر
يوضح الظاهرة على اخلريطة
نشاط اإلدماجي
يربط العالقة بني املناخ و النبات( النشاط الزراعي)

3h00

3h00

يستقرئ خرائط ختص املناخ و التساقط و النبات يف
اجلزائر
نشاط إدماجي

املوارد اجلزائرية – االنسان و
املوارد الطبيعية ( املاء ،النبات،
الطاقة)...
املوارد اجلزائرية – االنسان و
املوارد الطبيعية ( املاء ،النبات،
الطاقة)...

خريطة صماء مرافقة جلدول ملواقع املوارد يتعرف على
املوارد الطبيعية و على مواقعها

2h00

نشاط ادماجي
على خريطة صماء يقوم بتوزيع املوارد الطبيعية عليها مث
يبني كيفية احلفاظ عليها
نشاط اإلدماج

4h00

الرتكيز على ترشيد
استغالل املوارد
الطبيعية ال سيما
غري املتجددة منها

.22

أمام وضعيات إشكالية تتعلق بالسكان
يكون املتعلم قادرا على التعرف على
الظاهرة الدميغرافية و توزيع السكان يف
اجلزائر
/

.23
.24
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

السكان يف اجلزائر

.25

 الكثافة و توزيع السكان يفاجلزائر

يتعرف على الكثافة و توزيع السكان يف اجلزائر
نشاط إدماجي
حيدد املناطق الكربى لرتكز السكان يف اجلزائر
نشاط ادماجي

يشرح العوامل املتحكمة يف توزيع السكان
نشاط اإلدماج
يربط العالقة بني السكان و النشاط االقتصادي
نشاط إدماجي
تقويم اشهادي 03

2h00

2h00

2h00
2h00

السنوي للتّقويم البيداغوجي
المخطّط ّ
الكفاءة المستهدفة

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي

الفصل األول

أمام وضعيات إشكالية مستقاة من محيطه يكون

المتعلم قادرا على التموقع محليا ،إقليميا و

* حتديد موقع منطقته ( البلدية ،الوالية) يف اجلزائر و يعلق على ذلك*حتديد مساحة و موقع اجلزائر بالنسبة للمغرب و البحر األبيض املتوسط
* رسم خريطة اجلزائر و يبني عليها األبعاد مع التعليق*حتديد موقع اجلزائر يف الوطن العريب و إفريقيا و العامل و يتعرف على املناطق اجلغرافية

الفصل الثاني
الفصل الثالث

عالميا(والية ،وطن ،قارة ،عالم)

املذكورة ( املعامل الكربى) و يعينها على اخلريطة * إبراز أمهية موقع اجلزائر

جغرافية الجزائر( بيئات متنوعة)

* التعرف على مظاهر السطح يف اجلزائر*توضح الظاهرة على اخلريطة*ربط العالقة بني املناخ و النبات( النشاط الزراعي)
*استقراء خرائط ختص املناخ و التساقط و النبات يف اجلزائر*التعرف على املوارد الطبيعية وعلى مواقعها *توزيع املوارد الطبيعية على خريطة
صماء *إبراز كيفية احلفاظ املوارد الطبيعية

أمام وضعيات إشكالية تتعلق بالسكان يكون

* التعرف على الكثافة و توزيع السكان يف اجلزائر* حتديد املناطق الكربى لرتكز السكان يف اجلزائر
* يشرح العوامل املتحكمة يف توزيع السكان * يربط العالقة بني السكان و النشاط االقتصادي

المتعلم قادرا على التعرف على الظاهرة

الديمغرافية و توزيع السكان في الجزائر

المستمرة
السنوي للمراقبة
ّ
المخطّط ّ
المستوى

السنة
اخلامسة

الفصل

األسبوع

الوحدة

األول

 (9األسبوع الثاين
من نوفمرب)

موقع اجلزائر

الثاني

 (19األسبوع
الثاين من فيفري)

جغرافية اجلزائر
( بيئات متنوعة)

الثالث

 (27األسبوع
الرابع من فيفري)

السكان يف
اجلزائر

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية ( وضعيات)مركبة تتمحور حول أمهية موقع اجلزائر حمليا و إقليميا.

وضعية ( وضعيات)مركبة تتعلق مبظاهر السطح(التضاريس واملناخ و عالقة هذا
األخري بنوع النبات.
وضعية ( وضعيات)مركبة تتعلق بالعوامل املتحكمة يف توزيع السكان يف اجلزائر.

مالحظات
اجلغرافيا يف هذه املرحلة من الدراسة عبارة
عن نشاط إيقاظي حتسيسي متهيدا لدراسة
مادة اجلغرافيا يف املراحل اليت تليها.

مادة التــربيـ ــة المــدنيـ ـ ــة
السنوي
التدرج ّ
الفترة األولى

األسبوع

المجال

المفاهيمي

الكفاءات المستهدفة

وحدات التعلم

01
االنتماء الوطين

03
04
05

07
08

9

المفاهيم المستهدفة

ومالحظات

التقويم التشخيصي

02

06

النشاطات المقترحة

الحجم الزمني

توجيهات

املواطنة

ممارسة املواطنة بإبداء
االعتزاز باالنتماء
احلضاري و التمسك
باهلوية الوطنية و احرتام
قواعد النظام و حسن
التعامل مع الغري

النظام يف
حياة املواطن

االنتماء -الوطن -اهلوية – عناصر
اهلوية -اإلسالم -العروبة -األمازيغية-
االنتماء احلضاري
النظام -قواعد النظام -االنضباط

املواطن و
عالقته بغريه

العالقة -املعاملة -الثقة -األمانة-

املواطن و

الصدق -التعاون -التضامن

استنادا إىل الدستور يتم استنتاج عناصر اهلوية الوطنية
و املقومات احلضارية لألمة اجلزائرية و االعتزاز هبا
نشاط إدمـ ـ ــاجي
انطالقا من الواقع املدرسي يستنتج أمهية النظام و
ضرورة احملافظة عليه
نشاط إدمـ ـ ــاجي

2h00

استخراج املواد
املعربة على
ذلك

2h00

انط ـ ــالقا م ـ ـ ــن من ـ ـ ــاذج عـ ـ ــن عالق ـ ـ ـ ـ ــات امل ـواطـ ـ ـ ـ ــن
بغيــره ف ـ ـ ـ ــي احمليــط ( العالقــة بني اجلي ـران ،العالقــة فــي
املدرس ــة ،العالقـ ــة فـ ــي اإلدارة)،
يستنتج احرتام الغري

1h00

لعب األدوار

عالقته بغريه

10
11

12

احلقوق
والواجبات

معرفة احلقوق األساسية
املتعلقة بالتعليم والرعاية
االجتماعية و الصحية
و العمل على االستفادة
منها

13

احلياة

16
17

احلق يف
التعليم

الدميقراطية

معرفة قواعد الدميقراطية
من خالل اجملالس
املنتخبة و ممارستها يف
التعبري و املناقشة

نشاط إدمـ ـ ــاجي

الرعاية -الصحة -احلقوق الصحية-
التلقيح -الفحوص -الوقاية  -العالج

 العلم -التعليم -االجتهاد -إجباريةالتعليم -تكافؤ الفرص

استنادا إىل قانون الصحة ،يكتشف احلقوق الصحية
و أمهيتها يف حياة األفراد و اجلماعات

2h00

نشاط إدمـ ـ ــاجي
من خالل صورة أطفال يف القسم و صور ملخرتعات
عصرية ،يستنتج أمهية العلم و التعلم
نشاط اإلدماجي

احلق يف
املنح العائلية

14

15

احلق يف الرعاية
الصحية

على شكل
متثيلية أو
مسرحية

 املنحة -املنحة العائلية -حق العامل -انطالقا من قانون العمل و التأمينات االجتماعية يتماستنتاج أمهية احلماية االجتماعية للعامل و منها احلق
التأمينات االجتماعية
يف املنح العائلية *نشاط اإلدماجي

1h00

2h00

تقويم

اشهادي

اجملالس
املنتخبة

 االنتخاب -اجمللس الشعيب البلدي-اجمللس الشعيب الوالئي-

من خالل حماضر مداوالت اجملالس خدمة الوطن و
املواطن و دورها يف ترقية العمل الدميقراطي ،يستنتج
املنتخبة كمؤسسات يف
قواعد املمارسة الدميقراطية

2h00

كتابة فقرة عن
أحد العلماء
أو املخرتعني
يف العصر
احلديث

18

اجملالس
املنتخبة
قواعد
املناقشة

20

حرية التعبري

19

21

 اجمللس الشعيب الوطين -املداوالتاحلوار-املناقشة -حسن اإلصغاء -حسن
التدخل -احلجة -الرأي املخالف

نشاط إدماجي
من خالل طرح قضية للمناقشة يصل املتعلمون إىل
وضع قواعد يلتزمون هبا يف احلوار و إبراز حق
االختالف و أدبه *نشاط إدماجي

 إبداء الرأي -النقد -املوضوعية يف من خالل عرض جمموعة من الصور و مناقشتهاالطرح -الصراحة -وضوح التعبري -اقرتاح يكتشف املتعلمون صورا للممارسات الدميقراطية
نشاط إدماجي
الرأي اآلخر

2h00

1h00

22

امليزانية العائلية

الدخل العائلي -املصاريف -االقتصاد-
االدخار

من خالل حتليل حمتويات فاتورة املاء ،الغاز ،اهلاتف،
الغذاء ،يتم استنتاج أمهية ترشيد االستهالك و
التخطيط للمصاريف* نشاط ادماجي

1h00

23

قواعد التعامل
يف البيع و
الشراء

الفاتورة -صالحية املادة االستهالكية-
العرض -الطلب -الضمان – التسعرية

حيلل املتعلمون شهادة الضمان الستنتاج القوانني
املقيدة للتجارة و حماربة الغش

2h00

التبذير و
االقتصاد

اإلسراف -التبذير -االقتصاد -التخطيط حتليل لوحات إشهارية تبني ضرورة و أمهية االقتصاد و
ضرورة حماربة التبذير ،يتوصل املتعلمون إىل كيفيات
– االستهالك
حماربة التبذير و التقيد بقواعد االقتصاد

24

من احلية
العملية

ممارسة بعض القواعد يف
التعامل االقتصادي
حبسن التسوق و
االنفاق

تقويم

2h00

اشهادي
25
من احلياة
الثقافية

العلم سبيل
إىل الرقي

 العلم -املعرفة -التطور -التخلف-العلماء -طلب العلم -التكنولوجيا

من خالل إبراز دور اآللة يف التخفيف من عبء
العمل و السرعة و الدقة فيه ،يستنتج دور العلم يف
ترقية حياة االنسان*نشاط إدماجي

2h00

االحتفال بيوم األمية – الثقافة -املظاهر الثقافية – يوم من خالل التظاهرات الثقافية اليت تقام يوم العلم
العلم -االحتفال – تقدير العلم و العلماء يكتشف املتعلمون أمهية العلم و املعرفة و املكانة
العلم
املتميزة للعلماء يف نشر العلم و الثقافة*نشاط
إدماجي

26

27

صور من
ثقافتنا

28

احلياة يف
الريف

الريف -القرية -البيئة -الطبيعة -مظاهر
احلياة يف املدينة

احلياة يف
املدينة

املدينة – العمران -مرافق املدينة-
املساحات اخلضراء -مظاهر احلياة يف
املدينة

مبناقشة صور عن احلياة يف املدينة يتم التوصل إىل
استخراج املرافق املميزة للحياة يف املدينة و مظاهر
النشاط فيها *نشاط إدماجي

التثقيف و
التسلية

اخلدمات الثقافية – املرافق الثقافية-
املسرح – املكتبة -دور الثقافة -دور
الشباب

بعرض الصور حول وسائل التثقيف و التسلية (
املسرح ،و املكتبة و النوادي املختلفة) يتم التوصل إىل
استنتاج دورها يف نشر الثقافة* نشاط إدماجي

ممارسة السلوك املدين يف
خمتلف مواقع احلياة ،يف
الريف و املدينة

29

30

من مظاهر
احلياة املدنية

31

مراجعة

32

تقومي اشهادي

الرتاث الثقايف – العادات -املهرجان –
اآلثار -املعامل التارخيية – املخطوطات

1h00

بعرض صور لرتاثنا الثقايف يكتشف تنوع الرتاث
الثقايف الوطين و أمهيته يف احلفاظ على الشخصية
الوطنية
نشاط إدماجي

2h00

من خالل صور من بيئته الطبيعية يكتشف املتعلمون
الريف و مميزاته و مظاهر احلياة فيه
نشاط إدماجي

2h00

2h00

1h00

السنوي للتّقويم البيداغوجي
المخطّط ّ
معايير التحكم في الكفاءة:

الكفاءة المستهدفة
تقويم تشخيـصي

الفصل األول

ممارسة املواطنة بإبداء االعتزاز باالنتماء احلضاري و التمسك
باهلوية الوطنية و احرتام قواعد النظام و حسن التعامل مع الغري
معرفة احلقو ق األساسية املتعلقة بالتعليم و الرعاية
االجتماعية و الصحية و العمل على االستفادة منها

* استنتاج عناصر اهلوية الوطنية و املقومات احلضارية لألمة اجلزائرية و االعتزاز هبا

* استنتاج أمهية النظام و ضرورة احملافظة عليه
* استنتاج احرتام الغري انطالقا مـن مناذج عـن عالقـات املواطـن بغريه ف ــي احمليط ( العالقــة بني اجليـران ،العالقة فــي
املدرسة ،العالقة يف اإلدارة).
* معرفة احلقوق األساسية املتعلقة بالتعليم و الرعاية االجتماعية و الصحية و العمل على االستفادة منها
* استنتاج أمهية احلماية االجتماعية للعامل.

الفصل الثاني

معرفة قواعد الدميقراطية من خالل اجملالس املنتخبة و ممارستها
يف التعبري و املناقشة

*التعرف على اجملالس املنتخبة واستنتاج دورها يف ترقية العمل الدميقراطي.

* وضع قواعد و االلتزام هبا يف احلوار و إبراز حق.
* اكتشاف السلوك واملمارسات الدميقراطية من خالل عرض جمموعة من الصور و مناقشتها

الفصل الثالث

ممارسة بعض القواعد يف التعامل االقتصادي حبسن التسوق
واالنفاق

* من خالل حتليل حمتويات فاتورة املاء ،الغاز ،اهلاتف ،الغذاء ،يتم استنتاج أمهية ترشيد االستهالك و التخطيط للمصاريف
* حيلل املتعلمون شهادة الضمان الستنتاج القوانني املقيدة للتجارة و حماربة الغش
* إبراز أمهية االقتصاد و ضرورة حماربة التبذير،
* التوصل إىل كيفيات حماربة التبذير و التقيد بقواعد االقتصاد.

االجتهاد يف اكتساب العلم و املعرفة و التمسك بالثقافة الوطنية

**إبراز دور اآللة يف التخفيف من عبء العمل و السرعة و الدقة فيه ،يستنتج دور العلم يف ترقية حياة االنسان

* اكتشاف أهمية العلم و المعرفة في ترقية حياة االنسان

* اكتشاف التنوع التراث الثقافي الوطني و أهميته في الحفاظ على الشخصية الوطنية

* من خالل التظاهرات الثقافية اليت تقام يوم العلم يتم كتشاف أمهية العلم و املعرفة و املكانة املتميزة للعلماء يف نشر العلم و الثقافة
بعرض صور لرتاثنا الثقايف اكتشف تنوع الرتاث الثقايف الوطين وأمهيته يف احلفاظ على الشخصية الوطنية

من خالل صور من بيئته الطبيعية يكتشف الريف و مميزاته و مظاهر احلياة فيه
* استخراج املرافق املميزة للحياة يف املدينة و مظاهر النشاط فيها
ممارسة السلوك املدين يف خمتلف مواقع احلياة ،يف الريف و املدينة * بعرض الصور حول ( املسرح ،و املكتبة و النوادي املختلفة) التوصل إىل استنتاج دور وسائل التثقيف و التسلية ي نشر الثقافة

المستمرة
السنوي للمراقبة
ّ
المخطّط ّ
المستوى

السنة

الخامسة

الفصل

األسبوع

األول

( 09األسبوع الثاين من
نوفمرب)

المجال المفاهيمي
املواطنة
احلقوق والواجبات

الثاين

(19األسبوع الثاين من
فيفري)

احلياة الدميقراطية
من احلياة العلمية

الثالث

( 27األسبوع الرابع من
أفريل

احلياة الثقافية
من مظاهر احلياة املدنية

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية مركبة تتمحور حوالبراز أمهية النظام وكيفية احرتامه للغري.

وضعية مركبة تتمحور كيفية االجتهاد يف التحصيل العلمي

وضعية تتعلق مبحاربة التبذير وتقدمي نصائح وإرشادات يف هذا الشأن.

مالحظات

