
 األستاذة أم لجین

  لسنة األولى ابتدائيلجمیع مواد ا مركبات الكفاءةالكفاءة الختامیة و

  مركبات الكفاءة  الكفاءة الختامیة  المیدان  المواد

اللغة العربیة
  

فھم 
  المنطوق

یفھم خطابات منطوقة یغلب 
علیھا النمط الحواري 

  ویتجاوب معھا

  .یتفاعل مع النص المنطوق -
 .معالم الوضعیة التواصلیةیحلل -
  .یقیم مضمون النص المنطوق -

التعبیر 
  الشفوي

یحاور ویناقش -
انطالقا ،موضوعات مختلفة

من سندات متنوعة في 
  . وضعیات تواصلیة دالة

  یتواصل مع الغیر-
  یفھم حدیثھ-
  یقدم ذاتھ ویعبر عنھا -

فھم 
  المكتوب

یقرا نصوصا بسیطة قراءة 
یغلب علیھا ،سلیمة ویفھمھا 

النمط الحواري تتكون من 
عشر كلمات إلى عشرین 

مضبوطة بالشكل ضبطا ،
  تاما 

  یفھم ما یقرا-
  .یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب -
  یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب-
یستعمل إستراتیجیة القراءة ویقیم مضمون النص -

  المكتوب

التعبیر 
  الكتابي

ینتج أربع إلى ثماني جمل 
یغلب علیھا النمط الحواري 

والتوجیھي في وضعیات 
  .دالةتواصلیة 

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط -
  .للكتابة بالعربیة

  .یتحكم في مستویات اللغة العربیة-
  .ینتج منصوصات حسب وضعیة التواصل-

ت
ضیا

الریا
  

األعداد 
  الحسابو

یحل مشكالت بتجنید 
معارفھ المتعلقة باألعداد 

الطبیعیة األصغر من 
مقارنة ،قراءة وكتابة (١٠٠

وترتیبا والعالقات بینھا 
واستعمال المعلومات ،

الموجودة في 
وعملیتي الجمع ،)كتابتھا

والطرح والحساب بنوعیھ 
  ).اآللي والمتمعن فیھ( 

ویكتبھا ،١٠٠یتعرف على االعداد االصغر من -
ویجري علیھا ،رقام وبالحروف ویرتبھا ویقارنھا باأل

  .عملیتي الجمع والطرح
یضع سیرورة شخصیة لعملیتي جمع وطرح األعداد -

  )آلي ومتمعن فیھ(الطبیعیة والحساب بنوعیھ 
یستثمر المناسبات التي توفرھا األنشطة والوضعیات -

  .لتطویر الكفاءات العرضیة وترسیخ القیم والمواقف

تنظیم 
  المعطیات

یحل مشكالت بسیطة 
باستعمال معلومات عددیة 

یستخرجھا من صور أو 
  جداول

یحدد المھمة ویستخرج المعلومات من سند -
  ).مخطط،جدول،رسم،صورة، شيء (معطى

یعد سیرورة شخصیة باستخراج معلومات موجودة -
، جدول،رسم، صورة، شيء(في سند
  .واستعمالھا في إنجاز مھمة)مخطط

ناسبات التي توفرھا األنشطة والوضعیات یستثمر الم-
  .لتطویر الكفاءات العرضیة وترسیخ القیم والمواقف
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الفضاء 
  الھندسةو

یحلل مشكالت متعلقة 
باستقامیة وبوصف تنقل أو 

تعیین موقع شيء في 
الفضاء القریب وبوصف أو 

تمثیل أو نقل شكل 
باستعمال مصطلحات 

  . مناسبة وتعبیر سلیم

تنظیم الفضاء یتعرف على -
...) فوق،یمین،على، بجانب،قبل(والمصطلحات

  .واالستقامیة و المجسمات و األشكال
یستعمل المصطلحات والتعابیر المناسبة لتنظیم -

، األحرف، عدد االوجھ(الفضاء أو لوصف مجسم 
  .أو شكال مبرزا خواصھ...) الرؤوس

یستثمر المناسبات التي توفرھا أنشطة القسم و -
لتطویر الكفاءات العرضیة و ترسیخ القیم الوضعیات 
  .و المواقف

المقادیر 
  القیاسو

یحل مشكالت متعلقة 
بوضعھا (بمقارنة أطوال

أو باستعمال ) جنبا لجنب
وحدة غیر اصطالحیة و 
استعمال الرزنامة لتعلیم 
  .األحداث او حساب محدد

، یرتب أحداثا حسب تسلسلھا الزمني، یقارن أطواال -
  .یعلم أحداثا،یقدر مددا 

ویستعمل ) باستعمال وحدة غیر معتمدة(یقدر طوال -
  .الساعة والرزنامة لتعلیم أحداث وتقدیر مدد

یستثمر المناسبات التي توفرھا أنشطة القسم -
وترسیخ القیم و ووضعیات لتطویر الكفاءات العرضیة 

  .المواقف

التربیة االسالمیة
  

القرآن 
الكریم 

الحدیث و
  الشریف

لمتعلم في یستظھر ا
وضعیات التواصل 

المناسبة ما حفظ من القرآن 
الكریم و الحدیث النبوي 

  .الشریف

  الحفظ بنطق سلیم-
  التوضیح المناسب-
  .استعمال المحفوظ في مواقف سلوكیة-

مبادئ في 
العقیدة 

االسالمیة 
  العباداتو

النطق بالشھادتین نطقا 
سلیما ویذكر أركان االسالم 

ویسمي ویتعلم النظافة 
  .الصلوات الخمس

  الفھم المبسط السلیم-
  نظافة الجسم والثوب و المحیط-
  تسمیة الصلوات الخمس-

تھذیب 
  السلوك

یسلك المتعلم في حیاتھ 
الیومیة سلوكات تدل على 

األخالق الحمیدة و 
  المعامالت الحسنة 

 التعرف على السلوكات تتعلق باآلداب-
  المعامالت الحسنةممارسة سلوكات تتعلق ببعض -

التربیة المدنیة
الحیاة   

االجتماع
  یة

یبدي سلوكا إیجابیا في 
محیطھ من خالل التعرف 

على قواعد التواصل وربط 
  العالقة مع اآلخرین

یحیي ویرد التحیة بعد التعرف على مختلف ألفاظ -
  .التحیة

یربط عالقات اجتماعیة مع اآلخرین في محیطھ -
  .األسري والمدرسي

  .عن احترامھ للكبار وطاعتھ للوالدینیعبر -

الحیاة 
المدنیة

یتواصل بشكل ایجابي مع   
اآلخرین بعد التعّرف على 

  عناصر ھویتھ الشخصیة

  .یتعرف على العناصر التي تكون ھویتھ الشخصیة-
  .ینجز بطاقة التعریف المدرسیة-
  .یقدم نفسھ ویقدم اآلخرین-
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الحیاة 
الدیمقراطیة
 

و
ت

المؤسسا
من أمثلة محسوسة ینطلق   

في محیطھ األسري 
والمدرسي للتعبیر عن 

سلوك ایجابي تجاه الرموز 
  .الوطنیة

  .یحفظ المقطع األول من النشید الوطني-
  .یعبر عن سلوك سوي أثناء تحیة العلم-
  .یقدم عمال فردیا أو جماعیا لھ صلة بالرموز الوطنیة-

التربیة العلمیة و التكنولوجیة
  

االنسان و 
  الصحة

یحافظ على صحة جسمھ 
وینظم وتیرة حیاتھ بتجنید 
موارده المتعلقة بالمظاھر 

  .الكبرى للحیاة

التعرف على خصائص الحیاة من خالل المظاھر -
  .الخارجیة للوظائف الحیویة الكبرى

  .االعتناء بالجسم باحترام القواعد الصحّیة-

االنسان و 
  المحیط

یتدخل ایجابیا للمحافظة 
، القریبعلى محیطھ 

بتجنید موارده المتعلقة 
  .بمفھوم تنوع العالم الحيّ 

التصرف السلیم وتمییز التنوع عند الحیوانات -
  للمحافظة على 
  .تنوع الحیوانات

عند النبات والتصرف السلیم للمحافظة  تمییز التنوع-
  .على تنوعھا

المعلمة 
في 

الفضاء 
  والزمن

یضبط أوقات نشاطھ 
حول الیومي بتجنید موارده 
المدة الزمنیة وتسلسل 

  األحداث في الزمن

یقدر المدة الزمنیة من خالل بعض األنشطة الیومیة -
  .التي یقوم بھا

ویرتب زمنیا مجموعة ، یربط الحدث بزمن وقوعھ-
  .من األحداث

یواظب على احترام وقتھ الشخصي من أجل تنظیم -
  .مھامھ المختلفة

المادة 
وعالم 
  األشیاء

سلیم وحذر یتعامل بشكل 
مع بعض األدوات والمواّد 

بتجنید ، من محیطھ القریب
موارده المتعلقة ببعض 

خصائص األجسام المادّیة 
ووظائف بعض أدوات ،

  االستعمال الیومي

التمییز بین الجسم الصلب والجسم السائل ببعض -
  .الخواص

القیام بممارسات عملیة لتحویل جسم صلب إلى (
  ).سائل

مواد واألدوات المتداولة التعرف على بعض ال-
  .ومجاالت استعمالھا

القیام بممارسات یدویة على أدوات تقنیة من الحیاة (
  )الیومیة

التعبیر عن خطورة بعض المواد من خالل التمثیل -
  .الرمزي

احترام قواعد األمن في التعامل مع المواّد واألدوات (
  ). ذات مصدر خطورة

التربیة 
الموسیقیة

التذوق   
والموسیقي 
االستماع

یصدر أصواتا معتمدا على   
یستمع ، معاییر الصوت 

إلى اآلالت الموسیقیة قصد 
  .تصنیفھا من حیث عائالتھا

  .یتحكم بصوتھ في أداء أصوات وفق معاییر الصوت-
یمیز بین اآلالت المقترحة وفق عائالت اآلالت -

  .الموسیقیة
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النشید 
واألغنیة 
  التربویة

األغاني یؤدي مجموعة من 
  .التربویة واألناشید

یؤدي األغنیة التربویة أداء صحیحا مع احترام النطق -
  السلیم للكلمات والمسایرة المنتظمة لالیقاع

التربیة التشكیلیة
  

فن الرسم 
  و التلوین

ینجز عمال فنیا بسیطا فردیا 
أو جماعیا باستعمال األلوان 

یعبر ، األساسیة والثانویة 
البیئة فیھا عن جمال 

والمحیط الطبیعي الذي 
  .یعیش فیھ

یرسم عمال فنیا تشكیلیا متنوع الخطوط ویلونھ -
  .باأللوان الوطنیة

یستكشف ممیزات الخامات الخاصة بالتلوین ویوظفھا -
  .في انجازاتھ

یترجم أفكاره تشكیلیا شكال ولونا بتوظیف تقنیة -
  .الخامات

فن 
  التصمیم

ینجز تصامیم فنیة متنوعة 
بثالثة أبعاد بتقنیة الخامات 

، الطبیعة (المسترجعة 
یبرز فیھا ، )واالصطناعیة

مالمس السطوح قصد 
  .تجمیل المحیط وحمایتھ

یستعمل الخامات الطبیعیة وفق خصائص التفنیة في -
سلوكات تساھم في  وینّمي مواقف و، عملھ الفني

  .نظافة المحیط
نیة یوظف الخامات االصطناعیة وفق خصائصھا التق-

  .وینمي وعیھ بالھویة الثقافیة الوطنیة، في عملھ الفني
ینجز تصمیما فنیا ذا ثالثة أبعاد باستعمال الخامات -

  .المسترجعة لحمایة البیئة والمحیطوالمواد 

ضیة
التربیة البدنیة و الریا

  

ت
ت والتنقال

ضعیا
الو

یتخذ وضعیات وھیأت   
طبیعیة لھا عالقة مع 

  .محیطھ المباشر

  .الطبیعیة من الثبات والوقوف الوضعیات-
  .الوضعیات الطبیعیة من الجلوس-
، عربة نقالة:تشكیل أشیاء(الوضعیات غیر المألوفة-

  ....).جسر
  .المشي العادي الفردي والجماعي-
  .المشي النشیط الفردي والجماعي-
  .التحول من وضعیة أو ھیأة ألخرى-

الحركات 
  القاعدیة

ینفذ حركات مبنیة على 
  .وظائف جسمھتكامل 

  .التنقل فردیا مشیا وجریا خفیفا-
  .التنقل ضمن الجماعة-
  .الجري بسرعة فردیة-
  .التحول من المشي إلى الجري الخفیف ثم السریع-
  .التحول من الجري الخفیف إلى المشي -

الھیكلة 
والبناء

یحدد ویستغل معالم فضاء   
  الممارسة

  .تحدید المسافات وضبط التنقالت حسبھا-
  .استثمار فضاء الممارسة فردیا-
  .استثمار فضاء الممارسة جماعیا-
  .محاصرة الخصم في مساحة محددة-

 


