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 ج التعليم االبتدائيهااإلطار العام لمنملّخص 

 مهـام المدرسة 
ممستمّر يتولّد منه منتوج دائم البناء، وفي اتّصال بعالم دائم التطّور، فإنّها  للمدرمسة في كّل الممستويات التعليمية. ولكونها ترتبط بممسار مسم الغاية األ ومازالت والتعليمالتربية مهمة  لقد كانت

 تحيل إل  مكّون مزدوج: أخالقي وفكري. 
 اآلتية: الغايات، للمدرمسة 2008يناير  23المؤّرخ في  04 - 08حّدد القانون التوجيهي رقم لقد 

 بانتمائه إل  هوية تاريخية جماعية مشتركة «ينبغي توعية التلميذ  لذا األّمة بترقية وحفظ القيم المتصلة باإلمسالم، والعروبة واألمازيغية.  وترسيخ وحدة ترسيخ الشخصية الجزائرية
 ؛    »وبالوحدة الوطنية  ،بالجزائر والوفاء لها هتعّلق « وتنميةلديه؛  »الشعور الوطني« مسيخوتر؛ »والتي تكّرمسها رمسميا الجنمسية الجزائرية ،ووحيدة

 النمسجام االجتماعي والوحدة الوطنية ؛ان املضمن خالل تعلّم ثقافة الديمقراطية  المواطنة على التكوين 

  ّ؛»األمسامسي قصد التحّكم في لغتين أجنبيتين في نهاية التعليم «ات األجنبية ـبتعليم اللغالعالم  على حالتفت 

 ؛»انيريين من التعليـم اإللزامي والمجّ ان الجزائـكّل الشبّ «الذي يمّكن  د مبدأ ديمقراطيـة التعليمـتأكي 

 وامستقالليته ة للمتعلّمشاملالتنمية الب وترقيتها البشرية لموارداسترجاع مكانة ا. 

 للمدرمسة:  مهامّ ، حّدد القانون التوجيهي للتربية ثالث هذه الغاياتوعلى أساس 
 ؛  تعليموال تربيةالمهّمة  -
 ة االجتماعية؛نشئمهّمة الت -
 تأهيل.   المهّمة  -

 للمدرمسة المهاّم اآلتية: ،التعليمفي مجال التربية و .1
  ّم والمتّزن لشخصياتهم؛ـالمنمسج النموّ ق العدالة والممساواة بينهم، ويكفل ـضمان تعليم ذي نوعيّة لكّل التالميذ، يحق 

 ؛ ، نظرية وتطبيقية كافية لالندماج في مجتمع المعرفة معارف اكتمساب إمكانية توفير 

 ؛لمنهجية للمعرفة التحّكم في األدوات الفكرية وا 

 والفنّي. واألدبي العلمي الطابع ذات التعلّمات العاّمة بتعميق ثقافتهم إثراء 

 .جزائريتربية التالميذ عل  احترام القيم الروحية واألخالقية والمدنية للمجتمع ال:ة االجتماعيةنشئالت مجالفي . 2

 الحياة اليومية.ها في امستثمار يمكنالتي والمهارات  ، للمدرمسة مهّمة االمستجابة للحاجات األمسامسية للتالميذ بتوفير المعارف والكفاءاتالتأهيل مجالفي  .3

 المبادئ المؤّسسة للمناهج

 .منمسجمة لمجموعة من العناصر المنّظمة في نمسق تربطها عالقات التكامل المحّددة بوضوح بنية ةهج التعليمياالمن

 ، المنهجي والبيداغوجي.     (/ العلميالفلمسفياإلبمستيمولوجي )، )القيمي( : األخالقيمجاالتالمبادئ في ثالثة هذه  وتتلّخص

عل  أمساس  وطبيعة المناهج واختيار مضامينهاوطرائق التعلّم، : يشّكل اختيار القيم ووضعها حيّز التطبيق أّول مصدر لتوجيه المنظومة التربوية وغاياتها، في المجال األخالقي )القيمي( .1
؛ ثّم ذات الجزائري »جزائرية«قيم الهويّة الوطنية المرجعية )اإلمسالم العروبة واألمازيغية( التي تشّكل بانصهارها بأّوال تعلّقة الم ،إكمساب كّل متعلّم قاعدة من اآلداب واألخالق يمّكن من

 وذلك بتناول التراث بكّل مكّوناته في مسياقه الوطني الجزائري. ، بعد عالمي ثانيا
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والمبادئ والطرائق المهيكلة للماّدة،  مفاهيملل إل  إعطاء األفضلية ،)الحفظ واالمسترجاع فقط( المعارف تخزين تتجاوز أن التعليمية ناهجالم عل : (المعرفي) اإلبستيمولوجيفي المجال  .2
فّك عزلة بعضها ل فيما بينهاالمواّد ربط ، وهم في تنمية الكفاءاتعارف عامال يمسينبغي أن تكون الم، إذ هذه المقاربةنمسجام العمودي للمواّد بما يالئم التي تشّكل أمسس التعلّمات وتيمّسر اال

 وجعلها في خدمة مشروع تربوّي واحد.  ،عن بعض

المقاربة و منطق التعلّم؛تعتمد التي و االجتماعية، نائية والبنائيةالممستوحاة من الببالكفاءات  المقاربة : ترتكز المناهج الجديدة عل  مبدأين أمسامسيين:في المجال المنهجي والبيداغوجي .3
 وقصد ضبط تعلّمات تالميذه داخل القمسم، فللمعّلم حّرية امستعمال مختلف المقاربات واألمساليب البيداغوجية. .النسقية

  البرنامج مصطلحات

المرحلة، ومجموع الكفاءات الختامية إذا كان متعلّقا متعلّقا بواد إذا كان للمالشاملة  وهو مجموع الكفاءات .ترجمة بيداغوجية للغايات الواردة في القانون التوجيهي للتربية :ملمح التخّرج. 1

 بالماّدة الواحدة.
لبناء القيـم والكفاءات العرضية  ، بـل يربطها ربطا متينا بصفتها موارد ضروريةالمعرفيةلكّنه ال يقتصر عل  تحديد المحتويات  ؛التعلّمات المسنوية المبرمجةهو : امج السنوينالبر .2

 لتوزيع الحجم الزمني. الوضعيات تعلّمية، ومعايير التقويم ومؤّشراته، ومقترح ايقــّدم أنماطالمواد، ووكفاءات 

ر، وكفاءة ي نهاية كّل طوهدف نمسع  إل  تحقيقه في نهاية فترة درامسية محّددة وفق نظام الممسار الدرامسي. لذا نجد كفاءة شاملة في نهاية المرحلة، وكفاءة شاملة ف . الكفاءة الشاملة:3

 شاملة في نهاية كّل مسنة.

 جزء مهيكل ومنّظم للماّدة قصد التعّلم. وعدد الميادين في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي ندرجها في ملمح التخّرج.   الميــــدان: .4

 كل .مرتبطة بكّل ميدان من الميادين المهيكلة للماّدة، وتعبّر بصيغة التصّرف عّما هو منتظر من التلميذ في نهاية فترة درامسية لميدان مهي . الكفاءة الختامية:5

 واحدا: المضامين المعرفية، توظيفها، تنمية القيـم والكفاءات العرضية المنامسبة لهذه الكفاءة.  درامسيا تجزئة للكفاءة الختامية تتناول ممستوى يهمركبات الكفاءة:   .6

 هي المضامين المراد إرمساؤها لتحقيق الكفاءة، والممستنبطة من المصفوفة المفاهيمية.: . الموارد المعرفية7     

 تشمل كّل مرّكبات الكفاءة، و أنماط الوضعيات اإلدماجية.و ،تمّكن من التحّكم في المعارف وامستعمالها ،هي أنماط مقترحة من الوضعيات التعلّمية :. الوضعيات التعلّمية8

ءمة، الوجاهة، المال، ة والوضوح، االنمسجام، األصالةحجر الزاوية لتقويم الكفاءات. وهو النوعية التي ينبغي أن يتّصف بها المنتوج: الدقالمعيار هو  :. معايير ومؤّشرات التقويم9

 االنمسجام )الدقة والوضوح هي مؤشر وليمست معيارا(

 .قابل للمالحظة والقياس المؤّشر رمز ملموسوجه العملّي للمعيار. المؤّشر هو ال

                  نمط يالئمه، فالحكاية مثال ينامسبها النمط المسردي، والمقالة ينامسبها تعبيرّي  فنّ  نامسب موضوعه. ولكلّ عن غيره، وتنصّ عبارة عن المواصفاتالتي يتميّز بها  النمط أنماط النصوص:.10   

 .النمط البرهاني أو التفمسيري، وينامسب الخطابة النمط اإليعازي، والممسرحية النمط الحواري
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 (ج الكاملاجدول المالمح في المنهعن ملّخص التعليم األساسي ) ة لمرحلةلالكفاءات الشام
 

 

 الكفاءات الشاملة المواد
يتواصل التلميذ بلغة مسليمة، ويقرأ قراءة تحليلية واعية نصوصا متنّوعة األنماط،  ،األساسيفي نهاية التعليم  اللغة العربية

 ال تقّل عن مائتّي كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة بأمساليب لغوية منمسجمة في وضعيـات تواصلية دالّـة.

ويحلّها بوضع فرضيات  ،ية ومشكالت من الحياة اليوميةمشكالت رياض ،بتعبير رياضي دقيقيصوغ  الرياضيات
 فة.ختلواقتراح تخمينات وتطبيق أنماط حلول لمشاكل قابلة للتعميم، وامستعمال امستدالالت م

ويتعرف عل  النظام مات األمسامسية المتعلقة بالنصوص الشرعية امستحضارا وامستعماال، يتحكم في التعلّ  التربية اإلسالمية
االجتماعي في اإلمسالم، ويمارس المعلوم من الدين بالضرورة في العقيدة والعبادات والمعامالت واألخالق 

 الفاضلة ممارمسة صحيحة.

من خالل ممارمسته واحترامه لقواعد الحياة ، بهويته وانتمائه ياواع باعتباره مواطنافي محيطه  فتصرّ ي التربية المدنية
 اإلنمسانية.يه بالقيم وتحلّ  ،مسات الجمهوريةومؤمسّ  ،الديمقراطية

التربية العلمية 
 والتكنولوجية

نجز مشاريع يو ا،رشيد اامستخدامالطاقة يمستخدم و ،ةمشكالت من الحياة اليومية مرتبطة بتطويع المادّ  يحلّ 
والمنهج التجريبي في بناء المفاهيم األمسامسية في مجاالت الفيزياء  ،الممساعي العلمية تبنيامفة تكنولوجية مكيّ 

 واالتصال. اإلعالمف تكنولوجيات ظّ ويواحترام البيئة،  في ظلّ  والكيمياء والتطبيقات التكنولوجية

مومسيقية، ويؤّدي يبدي رأيه في بعض القوالب المومسيقية، ويـؤّدي تمارين إيقاعية ولحنية، ويبتكر جمال  التربية الموسيقية
 تعدد األصوات )البوليفوني(.بمجموعة من األناشيد واألغاني التربوية بصوت واحد و

مشاريع و ـ يقرأ الرمسائل المرئية ويتذوق جمال التحف الفنية ويعبر عن أحامسيمسه ومشاعره بإنجاز أعمال التربية التشكيلية
 فنية تشكيلية متنوعة ممستمدة من انشغاالت ووجدان مجتمعه.    

التربية البدنية 

 والرياضية

بناء مشاريع ، وتوزيع المجهود، واالمستقاللية واالرتياح في أداء الحركات والمهارات إل المتعلم  يتوصل
الغير  مع تواصل، ويوأمنهته والمحافظة عل  صحّ  ،حماية جمسمه بوعي، ووخطط فردية وجماعية وتنفيذها

 .ع إل  عالم الثقافة والمعرفة الوطنية والعالميةتطلّ ، ويم في نزواته وانفعاالته امتثاال للقانونتحكّ ، ويحركيا

 [ ر األّولخاّص بمواد الطوجدول  ]
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 في نهاية التعليم االبتدائي الكفاءات الشاملة

 الكفاءات الشاملة المواد

 اللغة العربية

يتواصل التلميذ بلغة مسليمة، ويقرأ قراءة معبّرة ممسترمسلة  نصوصا  نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، في
ويفهمها، ، مة، مشكولة جزئيامرّكبة ومختلفة األنماط ، تتكّون من مائة وثالثين إل  مائة وخممسين كل

 وينتجها مشافهة وكتابة في وضعيات تواصلية دالّة.

 الرياضيات

بتجنيد المعارف العلمية والتقنية والمنهجية المتعلّقة بمختلف الميادين )األعداد، الحمساب، يحّل مشكالت 
 التنامسبية وتنظيم المعلومات، الفضاء والهندمسة، المقادير والقياس(.

 التربية اإلسالمية

بشكل يتحّكم في أنواع المعارف والقيم والمسلوكات المكتمسبة في مختلف ميادين المـاّدة، ويوّظفها 
منامسـب في المواقف المعبّرة عن الحّس الديني والوطني في وضعيات التواصل اإليجابي مع المحيط 

 .االجتماعي والبيئي

 التربية المدنية

في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، يكون المتعلّم قادرا عل  التصّرف في محيطه االجتماعي، بشكل 
 لوطنية ومؤمّسـمسات الجمهورية.ممسؤول تجاه اآلخرين، وتجـاه الرمـوز ا

 التربية العلمية والتكنولوجية

يمستخدم و قترح حلوال مؤمّسمسة علميا امستجابة لمشاكل متعلّقة بالحفاظ عل  الصّحة وبامستمرارية الحياة؛ي

مشروعا يخّطط و شائعة االمستعمال محترما قواعد األمن، ويقوم بصيانة بعضها؛الاألدوات التكنولوجية 

 يتموقـع في الفضـاء والزمـن.و يحافظ عل  المحيط ويثّمن الثروات الطبيعيـة؛و ؛هوينجزتكنولوجيا  

 التربية الموسيقية

اعتمـادا عــل   مومسيقيـة بمسيطـة ، ويحـاكي جمالبيا قصد درامسة التآليف المومسيقيةيعبر شفهيا وكتا
 معايـيـر الصوت، ويؤدي األغنية التربوية والنشيد.

 التشكيليةالتربية 

ينجز أعماال فنية تشكيلية منّظمة العناصر من حيث الشكل واللون عل  أمساس قاعدة األلوان المكملة، 
 يطبّق فيها قاعدة فن الزخرفة والخط العربي.

 التربية البدنية والرياضية

 فردياطابع نفعي  ذي نمسق ضمن البدنية باألنشطة المتعلقة القاعدية الحركات يؤدي المتعلم مختلف
 .وجماعيا

 [ ج الكاملاتفاصيل المالمح في وثيقة المنهانظر ] 
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 :تقديم المـاّدة .1

فهي بذلك باعتبارها اللغة الوطنية الرمسمية ومكّونا رئيمسا للهوية الوطنية، ولغة التدريس لكافّة المواد التعليمية في المراحل الثالث،  تحظ  اللغة العربية بمكانة متميّزة في منظومتنا التربوية،

مشافهة بها والتواصل وتكوين شخصيته، عّلم من هيكلة فكره، رمساء الموارد وتنمية الكفاءات التي تمّكن المتالطريق إلولذلك فإّن التحّكم فيها هو مفتاح العملية التعليمية/التعلّمية، و كفاءة عرضية.

 ة. ـتابة في مختلف وضعيات الحياة اليوميـوك

في هيكلة الفكر وصقل إل  جانب االهتمام باالمستماع، نظرا لدوره األمسامسي  الذي لم يأخذ مكانته الالئقة في المناهج المسابقة، التعبيريرّكز عل  منهج اللغة العربية في هذه المرحلة فإّن لذا، 

باإلضافة إل  ذلك، فإّن اللغة العربية في هذه  .ربويةتفي منظومتنا اللتواصل التي طالما أُهملت اكفاءة  لبناء اعدةـ، وقينبني عليه الفهم الذي يمثّل مفتاح النفاذ في كّل التعلّمات أمساسكو ،الشخصية

 ألّمة الجزائرية.اقيم تغرس ي البعد الثقافي والوجداني، وتغذّ المرحلة 

حمسب ما تقتضيه أنماط  وبعد التحّكم في الحروف خالل الطور األّول، ترّكز الماّدة عل  قراءة نصوص متومّسطة الطول، مشكولة جزئيا، قراءة صحيحة بتنغيم منامسب،فهم المكتوب،  وفي ميدان

فيها بالتفاعل معها، والتدريب عل   بناء الحكم الشخصي، وتذّوق الجمال، ووالتمييز بينها، وفهم التعليماتوالتعّرف عل  خطاطات أنماط النصوص وفهم معناها العاّم، النصوص ومقامها، 

 امستعمال القاموس اللغوي. 

 اليومي. عة لديه، وومسيلة تفكيره وتعبيره طيّ أداة العربية والوصول به إل  جعل اللغة معن  وبنية، منمسجم  ، تمسع  المـاّدة إل  إكمساب التلميذ فنّيات كتابة نصّ اإلنتاج الكتابيوفي ميدان 

من التحليل والتركيب،  ه، والمنهجية التي تمّكنهقصد تحقيق الملكة اللغوية المهيكلة لفكروذلك  ،لدى المتعلمودعمه وعل  هذا األمساس، تتولّ  اللغة العربية مهّمة إرمساء الرصيد اللغوي 

 .واالمستنباط واالمستقراء

 ارفه في مجال تعليمية اللغات.منه تحيين مع قتضيائق التعّلم عوض التعليم، وهذا يير أمساليب ممارمسته التعليمية داخل القمسم، فيعتمد طريغبت مطالبالمدّرس  فإنّ  وعليه،

 ،المنطوقكان المتعلّم متمّكنا من لغة التدريس. وال يكون ذلك إالّ بالتحّكم في ميادين اللغة األربعة: فهم إذا الملمح الشامل بصفة فعّالة إالّ  يتحقّق ال :مساهمة المادة في تحقيق الملمح الشامل

بامستعمال لغة عربية مسليمة.  في التعبير عن األفكار والمشاعر والخبرات، -مشافهة وكتابة -. وال يتأتّ  هذا التحّكم إالّ بالممارمسة الفعلية للغة التعبير الكتابي ،فهم المكتوب، الشفوي التعبير

 وبهذه الصفة تمساهم في تحقيق الملمح الشامل للمتخّرج من التعليم االبتدائي.
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 دة:ـــــنّ ـوارد المجـــة المـــطبيع 

وعل  هذا األمساس، فهو يملك  الجتماعي، ال مسيما من ومسائل التواصل الحديثة. ا بها المتعلّم، بل يمكن أن يمستقيها أيضا من محيطهــتمسـلم تعد المدرمسة المصدر الوحيد للموارد التي يك

ولتفعيل ذلك يجند المتعلم موارده اللغوية من نحو وصرف وإمالء، والثقافية  وتنميتها. في بناء الكفاءات   تمساهم  روافد هي بمثابة وارد خارجيةـالمهارات والقدرات؛ ومـموارد شخصية ك

إالّ أّن خصوصية الطور األّول من التعليم االبتدائي تقتضي التركيز عل  إرمساء أمسس اللغة،  منامسبة من أنماط مختلفة تعكس القيم والمفاهيم المقررة في المنهاج. نصوص تهيكلهاالتي  المتنّوعة

 وهي قراءة الحروف وكتابتهـا.

 

  ة المادة في التحكم في المواد األخرى:ــمساهم 

المواد الدرامسية األخرى، التي  لتحّكم فيأمساس ا اللغة التحّكم فيو لتعليمية الثالث.( لكونها لغة التدريس في المراحل )كما مسبق الذكر عرضية اءةكفاللغة العربية في المدرمسة الجزائرية 

ن من تنمية كفاءات عرضية في مجال الفكر والثقافة، والمنهجيات، والتواصل االجتماعي والفردي. فعـن طريـق اللغة يمستوعب ـّ متنوعة لدى المتعلّمين، وتمك معرفية تمساعد عل  إثراء جوانب

هم ممساهمة فاعلة في إثراء الرصيد اللغـوي تمساناحية ثانية فإّن المواّد  األخرى المتعلّمون المفاهيم األمسامسية، ويعبّرون عّما لديهم من أفكار في تفاعل مشترك مع المواد الدرامسية المقّررة. ومن 

للتلميذ وتمّكنه من توظيف مختلف المفاهيم في وضعيات منامسبة.
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 االبتدائيمن التعليم لسنة األولى اللغة العربية ل برنامج  .2

 الكفاءة الشاملةنّص 
قراءة سليمة،  -عشر إلى عشرين كلمة مشكولة شكال تاّمـا  تتكّون من -يغلب عليها النمط الحواري بسيطةسليمة، ويقرأ نصوصا يتواصل مشافهة وكتابة بلغة 

 ة.وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالّ 

 مــالقي

 الهوية الوطنية
الممستمّدة من مكّونات الُهوية ؛ ينّمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية الهوية الجزائرية ويحترم رموزها : يعتّز بلغته؛ يقّدر مكّوناتمن خالل نصوص اللغة العربية

 الوطنية.

ينتهج أمساليب  الصدق في التعامل؛ يمساهم في الحياة الثقافية للمدرمسة والحّي أو القرية؛يتحلّ  بو ،العمل الجماعييمساهم في و ،يتحلّ  بروح التعاون والتضامن نةـالمواط
 وينبذ العنصرية والعنف بمختلف أشكاله. ،الحوار

نه من فهم يمستخلص من تجارب اآلخرين ما يمكّ  ؛التعايش المسلمي مع اآلخرين نتهج أمساليبويشعوب وأمم أخرى ويحترمها،  (عّرف عل  ثقافات )أعياد ومنامسباتيت العالمالتفتح على 
 .عصره وبناء ممستقبله

الكفاءات 

 لعرضيةا

 وأفكاره وعواطفه بطالقة. المعنويةيعبّر عن تصّوراته  -الحروف اللغوية نطقا وكتابةيتحّكم في  طابع فكري

 .ب أفكارهيرتّ  -ينضبط مع الزمن المخّصص إلنجاز األنشطة  -يتناول الكلمة أمام زمالئه محترما آداب التدّخل طابع منهجي

 االتّصال والحديثة.اإلعالم ويوّظف ومسائل  -هاطرحجيب عن أمسئلة ويي -األمساليب المنامسبة للوضعية الحوارية والتوجيهية يمستخدم -يكتب بخّط مقروء يطابع تواصل

 األعمال الجماعية في المدرمسة والمحيط.يمساهم في  -امستقالليتهيعمل عل  إثبات شخصيته و /اجتماعيخصيش .ط

 معايير التقويم ومؤشراته أمثلة عن وضعيات تعلمية المحتويات المعرفية مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية نـالميادي

 

فهم 

 المنطوق

يفهم خطابات منطوقة  
يغلب عليها النمط 

ويتجاوب  الحواري
 معها

 ؛شفهية يغلب عليها النمط الحـوارينصوص  . 

 جمل امستفهامية وتعّجبيـة ؛ .

أصوات تحتوي عل   كلمات عل  تتوفّر نصوص .

 متنوعة؛

 رصيد لغوي مالئم للوضعيات التواصلية البمسيطة. .

 .وضعيات إصغاء لمنطوق .1
 حول نص القصة أمسئلة عن يجيب  -

 يعبر برمسم بعد مسماع القصة  -

تفاعل مع النص ي
 المنطوق

وضعيات للفهم انطالقا من . 2
 (صور، مشاهد..عة)مسندات متنوّ 

 يربط كلمات بصور لتحديد المعن  -
 يقّدم أمثلة -

 الوضعية معالم ليحلّ 

 التواصلية
 وضعيات لتعلّم اإلدماج.3

 القبلية همكتمسباتيوّظف  -
 يمسرد أحداثا مماثلة -

 يربط بين أحداث القّصة -

 النص مضمون يقيّم

 المنطوق

ر ييد موارد للتعبوضعيات تجن.4

 عن الفهم

 ينفّذ إرشادات  -

 يتجاوب مع التعليمات  -
 يلعب األدوار -

 

 

 

 

يحـاور، ويناقـش 
موضوعات مختلفة، 
انطالقا من سندات 

في وضعيات  متنوعة
 تواصلية دالـة.

 يتواصل مع الغير

 ألفاظ وعبارات:.
 المسالم، صباح الخير، ممساء  الخيرالتحية: 

 ..مرحبا، .الترحيب: 
 شكرا، أحمسنت ؛ الشكر واالستحسان: 

 عفوا،...االعتذار: 

. وضعيات تمّكن المتعلّم من 1
مسرد قّصة من الواقع أو من 
الخيال محكية أو مرئية، إعادة 

 مسرد حكاية ممسموعة.

يرتب أحداث قّصة حمسب تمسلمسلها  -
 المنطقي

 يكمل أحداث قّصة ممسموعة -
 يفّرق بين الواقع والخيال. -
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التعبير 

 الشفوي

 

 يفهم حديثه

 : نعم، ال/الجواب ك،...ارمبالتهنئة: 
 مت من، ما، أين، كيف، كم، ماذا، لماذا، االستفهام: .
 )ماعدا المثنّ (الضمائر المنفصلة .
 : الياء، الكاف، الهاء، ُكم، ت، نا،الضمائر المتّصلة.
: هنا، هناك، فوق، تحت، أمام، الصيغ الدالّة على المكان.

 وراء، بين، يمين، يمسار، داخل، خارج، قبل، بعد
: اليوم، غدا، أمس، صباحا، الصيغ الدالّة على الزمن.

 : قليل، كثير، ...تقدير الكّمية بعد/ممساء، اآلن، قبل، 

 : يا، أيّها، أيّتهاالنداء: ألّن، لـ/التعليل .

 : صيغة ما أفعله /  التعجب.

 : و، ثم، أوالعطف.

 : عندي، لي،األدوات الدالة على الملكية.

 ما،ربّ الشك:  .

 الترادف ، التضاّد، األلوان   .

       البمسيطة.رصيد لغوي مالئم للوضعيات التواصلية  .

 .نصوص قصيرة، جمل، كلمات  .

 الحروف الهجائية، داخل الكلمات ومنفردة..

: ) ب ت ث(،   )ع غ(،  الحروف المتشابهة شكـال .

 )ص ض(،)ط ظ(،)د ذ(،)ر ز(.

 )س ص( ت ط( )ض ظ(.الحروف المتشابهة نطقا:.

 الحركات القصيرة والطويلة.

 ظاهـرة السكون .

 .والحروف المنّونةالحروف المضعّفة، .

 ألـ التعريف )الشمسية، والقمرية (..

:)األطراف المتحاورة ،أفعال مرّكبات النّص الحواري .

) النقطة، الفاصلة، المّطة،  :عالمات الوقف. القول(.

 التعّجب، االمستفهام، القومسان، المزدوجان(؛

 )محفوظات وأناشيد( ؛ مقاطع شعرية .

يغلب عليها النمط  نصوص قصيرة متنّوعة للمطالعة.

 )قّصة، حكاية، ...( ؛الحواري 

 رصيد لغوي مالئم للوضعيات التواصلية البمسيطة .

. وضعيات تمّكن المتعلّم من 2

وصف حدث أو أشياء من 

 المحيط.

 يمستخدم األدوات المنامسبة للوصف -

 يمستعمل األدوات المنامسبة لإلخبار. -

 يقّدم ذاته ويعبر عنها

. وضعيات تمّكن المتعلّم من 3

تقديم إرشادات وتوجيهات في 

 مألوفة.موضوعات 

 األمر والنهي، مستعمل ي -

 يبّرر توجيهاته ، -

 يمستعمل النبرات الصوتية المنامسبة. -

. وضعيات تمّكن المتعلّم من  4

التعبير عن رأيه أو مشاعره في 

 موضوعات مألوفة.

 يتحلّ  بآداب تناول الكلمة -

 يمستعمل أدوات اإلقناع -

 يعلّل مواقفه. -

 

فهم 

المكتوب 

 )القراءة(

 نصوصا بسيطة يقرأ

؛ قراءة سليمة ويفهمها

يغلب عليها النمـط 

الحواري تتكّون من 

إلى  كلمات عشر

، مضبوطة عشريـن

 تاّمـا  بالشكل ضبطا

 

 يفهم ما يقرأ

وضعيات قرائية لتحديد الجملة،  .

 .الكلمة، والحرف

وضعيات قرائية لحروف  .

 متشابهة.

 

يجيب عن أمسئلة تتعلّق بمضمون  -

 .النص

يتعّرف عل  الحروف الممستهدفة في  -

 .وضعيات مختلفة

 .يفهم معاني الكلمات المقروءة -

 يكمل جمال ناقصة من النّص. -

يعيد بناء المعلومات 
الواردة في النص 

 المكتوب

وضعيات قرائية للتمييز بين  .

 .مواطن الحرف 

وضعيات قرائية للوقوف عل   .

 .الحركات

 .يفّك الرموز المكتوبة -

ينطق الحروف والمقاطع والكلمات  -

 نطقا مسليما.
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يمستعمل المعلومات 

الواردة في النص 

 .المكتوب

وضعيات قرائية  . 

للتمييز بين الحروف 

 .المتشابهة

وضعيات قرائية  .

لنصوص نثرية وشعرية 

)أناشيد أقصوصة، 

 حكاية، قصة، حوار...( 

ينفّذ تعليمات عل   -

شاكلة ما جاء في 

 .المكتوبالنّص 

يحّدد وظائف  -

 .عالمات الوقف

خرج قيما يحتويها يمست -

 .النّص المقروء

يمستعمل إمستراتيجية 

 مضمون يّمـيقالقراءة و

 .المكتوب النص

 

التعبير  

 الكتابي

 (الكتابة)

 

 إلى أربع  كتابة ينتج

 جمل يغلب عليها ثماني

 الحواري النمط

 وضعيات في والتوجيهي

 تواصلية دالــة.

ف عل  مختلف يتعرّ 

أشكال الحروف 

والضوابط  للكتابة 

  .بالعربية

 الخطوط واألشكال الممّهدة للكتابـة؛.

 الحروف منفردة؛.

الوضعيات )بداية الكلمة، ومسطها، آخرها( مع احترام مقاييس  في مختلف الحرف.
 الكتابة؛

 كلمات مألوفة تتضّمن الحروف المدرومسة؛.

 جمـل قصيـرة مألوفـة..

للوضعية التواصليـة )بطاقة االمسم مثال، عنوان،  قصيـرة مطابقـة نصوص.
 تهنئة...(.

 رصيد لغوي مالئم للوضعيات التواصلية..

د ـوضعيات تمهّ .

 ةـللكتاب

وضعيات لكتابة .

الحروف في مختلف 

األوضاع محترما 

 قواعد الكتابة.

 :التحّكم في الكتابة

يحـاكي نماذج   -

 خّطيـة،

يرمسم الحرف رمسما  -

في صحيحا 

 وضعيات مختلفة

م في ممستويات يتحكّ 

 .اللغة الكتابية 

وضعيات كتابية .

محترما  لكلمات مألوفة

 ةقواعد الكتاب

 ةـات لكتابـوضعي.

بمسيطة  لـجم

 وقصيـرة.

 يحترم المسطر -

 الكلمات  يحترم أبعاد -

عالمات ضع ي -

 الوقف.

 

ينتج منصوصات حمسب 

 .التواصلوضعية 

وضعيات إلنتاج .
قصير ذي  مكتوب
 داللة.

عناصر  يحترم ترتيب-
  .الجملة

يحترم قواعد الكتابة  -
 والخّط.

 

 يتّم اختيار النصوص المناسبة لتدعيم القيم والكفاءات العرضية، وذلك وفق الجدول الوارد في الجزء األّول من المنهاج. محاور الدروس

  
 

 



 األّول من التعليم االبتدائيهج الطور امنملّخص 
 

 13                                                                                                       2016  - وزارة التربية الوطنية
 

 االبتدائيمن التعليم  سنة الثانيةللاللغة العربية برنامج  .3
تاّما، قراءة  مضبوطة بالشكل ضبطاويقرأ نصوصا بسيطة يغلب عليها النمط التوجيهي، تتكّون من عشرين إلى أربعين كلمة  ،ةميليتواصل مشافهة وكتابة بلغة س نّص الكفاءة الشاملة

 ة.ـسليمة، وينتجها كتابة في وضعيات تواصلية دالّ 

 مـالقي

 .نات الُهوية الوطنيةة من مكوّ ي قيمه الخلقية والدينية والمدنية الممستمدّ ينمّ  ؛ويحترم رموزها ،نات الهوية الجزائريةر مكوّ يقدّ  ؛بلغته : يعتزّ من خالل نصوص اللغة العربية الهوية الوطنية

 المواطنة
يمساهم في الحياة الثقافية للمدرمسة والحّي أو القرية؛ ينتهج أمساليب الحوار، وينبذ ،   بالصدق في التعاملويمساهم في العمل الجماعي، ويتحلّ  يتحلّ  بروح التعاون والتضامن،

 العنصرية والعنف بمختلف أشكاله.

 .اآلخرين؛ يمستخلص من تجارب اآلخرين ما يمّكنه من فهم عصره وبناء ممستقبلهيتعّرف عل  ثقافات العالم ويحترمها، وينتهج أمساليب التعايش المسلمي مع  التفتح على العالم

الكفاءات 
 لعرضيةا

 راءة.ـيتحّكم في اآلليات األّولية للق -كتابيةالشفهية والتعبيرية ال هقدراتيوّظف  طابع فكري

 طابع منهجي
ما عالقتها بالطابع . واالتصالاإلعالم ف عل  ومسائل ينضبط مع الزمن المخصص إلنجاز األنشطة / يتعرّ  -ويوّظفها في التعبير الشفوي والكتابي  لوماتالمع يبحث عن

  ؟المنهجي

يطابع تواصل  .فهايوظّ والحديثة  واالتصال اإلعالم ومسائل عل  يتعّرف -يجيب عن أمسئلة  -األمساليب المنامسبة للوضعية الحوارية والتوجيهية يمستخدم 

 في األعمال الجماعية.بفاعلية يمساهم   -امستقالليتهبيعمل  شخصي/اجتماعيط.

 ومؤشراته يمومعايير التق ةتعليميأمثلة عن وضعيات  المحتويات المعرفية مركبات الكفاءة الختامية الكفاءات نـالميادي

 

 

 

 

 

فهم 

 المنطوق

 
 
 

 خطابات يفهم
منطوقة يغلب عليها 

 ،النمط التوجيهي
 ويتجاوب معهــا

استجابة لما  يردّ 
 يسمع

 :نصوص منطوقة يغلب عليها النمط التوجيهي
، أرجو أن، : أرجوكالرجاء ألفاظ وعبارات.

 .رجاء، من فضلك
حذار، هات، هاك، تعال، فعل األمر و صيغ: .

 هيا...

 يجب، ينبغي، ال بد، عليك. اإللزام:.

: أهال ومسهال، ألفاظ وعبارات التحيّة والمجاملة.
 هنيئا، معذرة.

: أنا، نحن، أنَت، أنِت، أنتما، الضمائر المنفصلة.
 أنتم، أنتن، هو، هي ،هما، هم، هّن.

 الواو، الياء، الكاف، التاء، :الضمائر المتصلة.
 الهاء، كما، هما.

 .أو الحدث، أو المكان ،تعيين اآلخر.

 : هذا، ذاك، ذلك، هذه، تلك،أسماء اإلشارة .
 هنا. هذان، هاتان، هؤالء، أولئك،

 الذي، التي، الذين، اللواتي األسماء الموصولة: .

 .الما، ال، ليس، لم، لن،  :والنهي أدوات النفي .

 عل : من خالل تصّرفه ما يدلّ  :اإلصغاء وضعيات إصغاء لمنطوق .1

 حمسن االمستماع، *

 .العاّم للمنطوق المعن  فهم*

  .المنطوق من محّددة معلومات *حصوله عل 

 لمنطوق.ا النصّ  في األحداث تمسلمسل *فهم

 تفاعل مع النصّ ي
 المنطوق

. وضعيات للفهم انطالقا من 2

 مسندات متنّوعة )صور، مشاهد ...(

 معاني فهم*من خالل تفاعله ما يدّل عل :يبدي : الفهم

 الصوت نبرة عل  باالعتماد مألوفة غير كلمات

 .والمسياق

 .النّص المنطوق في الخيال من الحقيقة تمييز*

 المنطوق. النصّ  *فهم العناصر التعبيرية في

يحلل معالم الوضعية 

 التواصلية

 

 .ومكتمسباته القبلية المنطوق النصّ  بين يربط. وضعيات لتعلّم اإلدماج .3

 .المنطوق في الواقع نصّ ال وإرشادات يطبّق تعليمات .

 يمستخدم الظروف المنامسبة للمكان والزمان..
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 النصّ  مضمون يقيّم

 المنطوق

غدا، صباحا، ممساء، ليال،  ظروف الزمان:
 باكرا، شهرا.

: أمام، وراء، هنا، هناك، قـرب، ظـروف المكان .
 خلف. تحت، فوق،

وضعيات تجنيد موارد للتعبير  4
 بتنفيذ التعليمات. عن الفهم

 قالمنطو عل  النصّ  اصدر أحكامي .

ية الممستخدمة في النّص الصوت اتبرالن يمستخدم .

 المنطوق

 .النصّ  في الواردة القيم يثّمن .

 

التعبير 

 الشفوي

 

يقدم توجيهات، 

انطالقا من سندات 

متنّوعة في 

وضعيات تواصلية 

 دالّة.

 يتواصل مع الغير

 الروابط اللغوية:
 : و، ف، ثم، أوحروف العطف .
: من، إل ، عل ، عن، في، الالم، حروف الجر.

 الكاف، الباء 
 جميع، كـلّ  :التوكيد.

 : ما أفعله.التعجـبصيغة .

")باإلضافـة إل  األدوات هـل" االستفهـام:.
 المتـناولـة في المسنة أول (

 المتعلّم من: تمّكن وضعيات.1

مسرد قّصة قصيرة، أو حكاية، أو 

 نكتـة...

 يوّظف الروابط اللغوية المنامسبة.

 يمستعمل النبرات الصوتية المنامسبة للتعّجب واالمستفهام.

 اللغوي المكتمسب.يمستخدم رصيده .

 يفهم حديثه

المتعلّم من تقديم  وضعيات تمّكن.2
 أو نقل خبر، وأ غيره، أو نفمسه

 وصف حدث.

 يمستخدم األزمنة المنامسبة.

 يوّظف األمساليب المنامسبة للوصف..

 يوّظف الكلمات والتعابير المنامسبة للتوجيه واإلرشاد. .

 
ر م ذاته ويعبّ يقدّ 

 عنها

 المتعلّم من تقديم. وضعيات تمّكن 3
 توجيهات شفوية وإرشادات .

من المتعلم تمّكن ات وضعي.4
 هرأيتناول الكلمة، والتعبير عن 

 همشاعرو

 بأدب واحترام الكلمة يطلب.

 يمستخدم التعليل وأمساليب اإلقـناع..

فهم  

 المكتوب

 (القراءة)

يقرأ نصوصا 

قراءة  بسيطة

 ،ويفهمها سليمة

يغلب عليها النمط 

تتكّون  ،التوجيهي

من عشرين إلى 

أربعين كلمة 

مضبوطة بالشكل 

 تاّمـا. ضبطا

ويعيد  ،يفهم ما يقرأ

بناء المعلومات 

الواردة في النص 

 المكتوب
ن الحروف في : مفردات تتضمّ مراجعة الحروف

 مواقع مختلفة )بداية الكلمة، ومسطها، آخرها(.

: ) مراجعة الحروف النطق بالحروف نطقا سليما

 والمختلفة شكال(.  المتشابهة نطقا،

يغلب عليها النمط التوجيهي  عةنصوص متنوّ 

المعرفية المتناولة في  تتـضّمن المحتويات

 الميدانين المسابقين.

لتحديد معاني  وضعيات قرائية.1

 .الجملة، الكلمة، والحرف

 

 ينطق الحروف والمقاطع نطقا مسليما. .

 ما منامسبا للمقام.ي أداء منغّ يؤدّ  .

 .يحترم عالمات الوقف.

 يتفاعل مع معاني النّص. .
يمستعمل المعلومات 

الواردة في النص 

 المكتوب

يمستعمل إمستراتيجية 

 يقيّمالقراءة و

النص  مضمون

 المكتوب

وإدماج قرائية للفهم  اتوضعي .2

 .إصدار أحكامالمكتمسبات و

 زة للنصّ د القرائن اللغوية المميّ يحدّ  .

 غويلال بات النصّ ق بمركّ األمسئلة التي تتعلّ يجيب عن .

 يحّدد فكرة النص العاّمة. .
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التعبير 

 الكتابي

ينتج كتابات من 

سّت إلى ثماني 

جمل  يغلب عليها 

النمط التوجيهي 

في وضعيات 

 تواصلية داّلـة.

يتعرف عل  مختلف أشكال 
الحروف والضوابط  للكتابة 

 بالعربية 

 مختلفة األشكال خطـوط

من  كلمـات وجمـل
 .النصوص المدرومسة

وضعيات لكتابة حروف في .1

 مختلف أماكن الكلمة.

 يط ـارس التخطـيم.

   تـيمستعمل القلم ألغراض ش.

 تنامسقهاوالكلمات و رمسم الحروف قواعد يحترم.

 يـراعي الممسافـات بين الكلمـات..

 قصيـرة مألوفــة نصوص يتحكم في ممستويات اللغة الكتابية 
 تتضّمن التوجيه واألمر

ورمسـومـات  صـور
 جذّابــة

وضعيـات كتابيـة لكلمات . 2

ينتج نّصا وجمل مألوفة، و

توجيهيا قصيرا يمستجيب لبنية 

 النمط.

 الحروف وأماكنها حجم يحترم.

 ةممسموعكلمات يكتب .

 نامسبة.الم الوقفيمستعمل عالمات .

 ال أثر للجمل أو النصوص هنا؟

وضعية ينتج منصوصات حمسب 

 التواصل
 دعوة، بطاقة زانجإل وضعيات.3
 .تهنئة أو

  .المسطـريحترم امستقامة الخّط عل  .

 .اصحيحعناصر الجملة ترتيبا ب يرتّ .

 

 .، وذلك وفق الجدول الوارد في الجزء األول من المنهاجلتدعيم القيم والكفاءات العرضية يتم  اختيار النصوص المنامسبة محاور الدروس
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 اتـياضيالرّ  برنامج

 للسنتين األولى والثانية ابتدائي
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 :ةالمادّ  تقديم .1

 كما .قدرات التلميذ الذهنية وتشارك في بناء شخصيته ودعم امستقالليته وتمسهيل مواصلة تكوينه الممستقبلي فهي تمساهم في نموّ  .وأداة الكتمساب المعارف ،الرياضيات ومسيلة لتكوين الفكر  

وهذا يعني  .بامستمرار لباته أكثر فأكثر، وفي عالم شمولي يتحوّ علية، في محيط اجتماعي تتزايد متطلّ امن القيام بدوره بثقة وف نهاكتمساب أدوات مفهوماتية وإجرائية منامسبة تمكّ من لتلميذ ا مّكنت

 .دة مفاهيم المجرّ الو ،مـة تكوين العقل الناقد وتمليكه أدوات ومقاييس الحكمهمّ تضطلع ب هاأنّ 

م ظر من تعلّ ـينت، لذلك الحياة اليومية(ويل إل  مختلف المجاالت )المواد األخرى، ـتدريمسها إل  تمكينه من اكتمساب كفاءات قابلة للتحيرمي ق ملمح التلميذ، وـتمساهم مع المواد األخرى في تحقيإنّها 

 أحدهما ذو طابع تكويني ثقافي،  واآلخر نفعي. ،ينـالرياضيات تحقيق غرضين اثن

 غايات تدريس الرياضيات في التعليم االبتدائي  

 بالفضاء(قة )عالقات متعلّ  لألشكال)التعداد العشري، الحمساب( ولألعداد مة درامسة منظّ مشكالت في مختلف الميادين، والذي يتطلب  حلّ الرياضيات في التعليم االبتدائي حول منهج تمحور ي

 .مشكالت علة لحلّ اكأدوات فبل  ،لذاتها قة بهذه المحاوربن  المفاهيم المتعلّ تُ  ال ،في هذا الصددو .وقيامسهاالمقادير ولبعض 

 ية:تالنقاط اآلفي غايات هذه اليمكن صياغة 

 ؛والخطأيح ومفاهيم الصح ،وتمليكه أدوات ومقاييس الحكم ،ملدى المتعلّ  العقل الناقد نميةت -

 ؛موضوعيةالتي تعترضه بمنهجية عقالنية و المشكالت بات الحياة العصرية وحلّ م لمواجهة متطلّ تأهيل المتعلّ  -

 .امستقالليته ودعم ،ثقافته ومسيعوت ،مة المتعلّ بناء شخصيفي  الممساهمة -
 

 الملح الشاملة في تحقيق مساهمة المادّ   

تمسهم في تحقيق  -كباقي المواد -م يكتمسبها أثناء ممساره الدرامسي. والرياضياتالتي نمسع  إل  جعل المتعلّ  الفكرية والمنهجية المشتركة بين مختلف الموادّ  الممساعيالعرضية  الكفاءاتن تتضمّ 

 خر.اآل بعضهاوبشكل غير مباشر بالنمسبة ل ،بعض الكفاءات العرضية إمسهاما مباشرا

 فعّالواالمستعمال ال ،ل وتشجيع الفضول العلميواالمستدالل والتبرير والنقد والتخيّ  ،والمالحظة والتجريب والتحليل ،، يقوم عل  البحث واالمستكشافةاالبتدائيلة المرحفي  الرياضياتم فتعلّ 

 للتكنولوجيات الحديثة.

مشكالت وتحويلها إل   وتجنيدها في حلّ  ،معطيات وجمعها وتصنيفهاالكالتخطيط وتنظيم  ،العل  إكمساب التالميذ امستراتيجيات العمل الفعّ تعمل الرياضيات فإّن ، المنهجيفي المجال أّما 

 مواقف معيشة.
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يمكن في المسنتين األول   كتابيا،رات لوضعيات تعتمد مسندا عل  وضع تصوّ تهم لتالميذ لممساعدعل  اياء ملمومسة في األنشطة المقترحة ة اليدوية ألشرمسامية للمعط  أهمّ كما ينبغي أن تُ 

 ق فعال بأشياء ملمومسة.والثانية االرتكاز عل  ألعاب أو عل  تجارب تتحقّ 

 .ماتالتعلّ  المشكالت في لحلّ  عل  هذا األمساس أعطيت األمسبقيةاألمسئلة التي تثيرها والنشاط الذهني الذي ينتج عنها. و ل النشاط الرياضي، بلاليدوية هي التي تشكّ  الممارمسةوهذا ال يعني أن 

وتعزيز قيم الجد  ،ق الجمالوتذوّ  ،وترمسيخ قيم العدل واإلنصاف والتضامن والتعاون والصدق ،والنجاعة والدقة ،م الرياضيات في احترام القواعد، يمساهم تعلّ المواقفالقيم ووفي مجال 

 ل الرأي اآلخــر.قبّ توالتبادل و ،واالجتهاد والمثابرة
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  برنامج الرياضيات للسنة األولى من التعليم االبتدائي. 2
 

 ةمناسببير امصطلحات وتعو هندسية ستعمل خواصّ ، وي100الطبيعية األصغر من  المتعلقة بالعد والجمع ضمن مجال األعدادد معارفه يجنبتمشكالت  حلّ ي نص الكفاءة الشاملة

 ه.أو نقل هأو تمثيل شكل و وصف، أموقع شيء تحديد ل أولوصف تنقّ 

 القيــم
 والمواقف

 .يعتّز بامستعمال اللغة العربية لتبليغ أعماله وإنتاجه العلمي - ي اهتمامه باللغة العربية وامستعمالها في الحياة اليوميةينمّ  الهوية

 .يحترم رموز األمة  - للجزائر بانتمائه يعتزّ   الضمير الوطني

 .راء اآلخرينيحترم آ  المواطنة

 .ومسائل العصرية والتكنولوجيةال امستعمالعل   يُقبل  - العالمي الترميز يمستعمل  التفتح على العالم

 الكفاءات
 العرضية

 واالتّصال الحديثة.مل تكنولوجيات اإلعالم يمستع - يتحقّق من صّحة نتائج ويصادق عليها - ويمستكشفيالحظ   طابع فكري

 .مالئمة لحّل وضعيات مشكلة امستراتيجيات يُعـدّ   -ينـّظم عملـه   طابع منهجي

  العالمي الترميز يمستعمل –مشافهة بكيفية مسليمة  يعبّر كتابة - التعبير: األعداد والرموز واألشكال أشكالمختلف  يمستعمل  طابع تواصلي

 .يثّمن قيمة العمل   - أقرانه يتعاون مع - يبذل جهدا للقيام بعمله ويثابر إلتمامه  طابع شخصي واجتماعي

 الزمن معايير ومؤّشرات التقويم أنماط  لوضعيات تعلّمية المحتويات المعرفية مرّكـبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميدان

 
 دادـاألع

 والحساب

بتجنيد معارفه  مشكالت يحلّ 

 الطبيعية األعدادب قةالمتعلّ 

ة قراء)100 من األصغر

ا وترتيب ةمقارن ة،كتابو

واستعمال  ،عالقات بينهاوال

المعلومات الموجودة في 

الجمع عمليتّي (، وكتابتها

والحساب بنوعيه والطرح 

 )اآللي والمتمعّـن فيه(.

  ّف على األعداد يتعر

ويكتبها ، 100األصغر من 

بها ويرتّ  الحروفبباألرقام و

ويجري عليها  ،ويقارنها

 الجمع والطرح. عمليتيّ 
  يضع سيرورة شخصية

داد لعمليتي جمع وطرح األع

الطبيعية والحساب بنوعيه 

 ومتمعن فيه(. ي)آل
 لمناسبات التي يستثمر ا

 نشطةاألتوفرها 

والوضعيات لتطوير 

الكفاءات العرضية 

 .وترسيخ القيم والمواقف

 :هاوترتيب تهامقارنو 100 عداد أصغر منأ عدّ 

 .، بقدر(من أقلّ  من، )أكثرت يامقارنة كمّ  -

 .أشياء مجموعة عدّ  -

كّميات بامستعمال العّد واحدا واحدا، أو  عدّ  -

 .اتواالمستبدال بالعشر التجميع عمالتبامس

 بةين رتبة شيء في مجموعة مرتّ يتع -

 100قراءة وكتابة أعداد أصغر من  -

التعّرف عل  رقم اآلحاد وعل  رقم  -

 كتابة عدد طبيعي باألرقامفي  العشرات
التمييز بين رقم الوحدات وعدد الوحدات في  -

 كتابة عدد.
ربط التعيين الشفهي لعدد، بتعيين كتابته  -

 الرقمية.
العددي  امستعمال الشريط العددي والخطّ  -

 إلدراج عدد بين عددين. 
تصاعديا أو  تكوين أو إتمام متتاليات أعداد -

متتالية أعداد محصورة لنّص عل  ا) تنازليا
بين عددين، النص عل  متتاليات أعداد بدءا 

التلميذ أشياء  يعدّ  :1وضعية 
في  مرمسومة،من الواقع أو 

 وضعيات مختلفة: 
بة أو تكون األشياء مرتّ  -

 .مبعثرة
يكون عدد األشياء صغيرا  -

مثال( أو  20)أصغر من 
 مثال(.  83كبيرا )

: مقارنة 2وضعية 
غير أشياء  مجموعتيّ 

 منظورتين في آن واحد
 دّ ـب امستعمال العبحيث تتطلّ 

 وحفظ العدد للمقارنة.

 

 
  :تعلّم اإلدماج وضعية

 اكتساب المعارف .1

 يعيّن األعداد مشافهة وكتابة. -

 يعرف مبادئ التعداد العشري -

 يعرف العالقات بين األعداد.  -

عل  شريط عددي أو  األعداد يدرج -

 عدديخّط 

 10يعيّن ضعف عدد أصغر من  -

 20ونصف عدد أصغر من 

يمارس الطرح معتمدا عل   -

 شخصية تامستراتيجيا
تحّكم في آلية الجمع األفقية ي  -

 والعمودية.
يوّظف األعداد : توظيف المعارف. 2

 .في العّد والمقارنة والترتيب
 يحمسب مجاميع وفروق بشكل مسليم.-
 .الحامسبةيمستعمل  -
حمسابات بكيفيتين )آلـي يجري  -

 ومتمعّـن فيه(.
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 من عدد(.
 .طبيعيين عددين بين طبيعي عدد إدراج -
  .تحديد رتبة بعدد طبيعي -
 متتاليتين. .حصر عدد طبيعي بين عشرتين -
 ،10عف عدد أصغر من عل  ِض  فالتعرّ  -

 .20ونصف عدد أصغر من 
أو إضافة أو طرح أو فرق  إيجاد نتيجة ضمّ  -

 أو إتمام. 
حمساب مجموع آو فرق بامستعمال إجراءات  -

 شخصية.
 إتمام عدد إل  العشرة الموالية. -
بناء قوائم جمعية وامستغاللها في الحمساب  -

 ن فيه(.ـمتمعّ آلـي، و)
 وضع العملية لحمساب مجموعآلية الجمع و -
 راء عملية جمع أفقيا أو عموديا(جإ)

 اآللة الحامسبة. امستعمل عل  التدريب -

تعط  أمسعار  :1وضعية
 ،مدرمسية قائمة أدوات

 ويطلب حمساب ثمن
 )بامستعمال مشتريات

إجراءات شخصية أو بوضع 
، وهل يكفي المبلغ العملية(

الذي يملكه التلميذ حمسب 
 األدوات المراد شراؤها؟

 امستعمال الحامسبة: 2 وضعية

للتحقّق من نتيجة مجموع، 

أو كتابة عدد دون لممسات 

األرقام المكّونة له حيث 

يضطّر إل  تفكيك العدد 

 .وامستعمال اللممسة

ينتج متتاليات أعداد تنازليا أو  -
 تصاعديا 

يوّظف عملية الجمع األفقية  -
 والعمودية لحمساب مجاميع

 القيم والمواقف   .3
 الرموز والمصطلحات يمستعمل -
 العالمي بشكل مسليم. الترميزو
عربية مسليمة كتابة  بلغةيعبّر  -

 ومشافهة.
صّحة نتائج ويصادق  منيتحقّق  -

 عليها. 
 .اومنمسجم امنّظم منتوجا يقّدم -
يتواصل مع اآلخرين ويحترم  -

  .آراءهـم
 .يعلّل إجاباته ويقارنها -
 يتحّكم في تكنولوجيات اإلعالم -

   .الحديثة واالتّصال
 يختار أدوات الحـّل المنامسبة. -

تنظيم 
 معطيات

 بسيطةيحّل مشكالت 

معلومات عددية  استعمالب

من صور أو  يستخرجها

 جداول.

  ّويستخرج ةالمهمّ  ديحد 

من سند معطى  معلومات

)شيء، صورة، رسم، جدول، 

 ط(مخطّ 

وصف صورة أو جدول، امستعمال األعداد 

الموجودة في صورة أو جدول، كتابة 

 .معلومات في جدول

 

 

 

: من خالل جدول 1وضعية 
أو صورة )الئحة، فاتورة، 
قائمة أمسعار...( يجيب التلميذ 
عن مسؤال)أو يحل مشكال( 
 باختيار المعلومات

اإلجراءات الضرورية أو 
 حلّ لالمنامسبة ل

 . اكتساب المعارف1
 المنامسبة المعلومة يختار -
في صيغة أخرى  معطياتيقّدم  -

 مطلوبة )جدول، مخّطط(
 يقرأ مسندات )مخّطط، جدول(  -

 

 

  ّسيرورة شخصية  يعد

الستخراج معلومات موجودة 

في سند)شيء، صورة، رسم، 

جدول، مخطط( واستعمالها 

 في إنجاز مهمة.
  يستثمر المناسبات التي

 والوضعيات نشطةاألرها توفّ 

الكفاءات العرضية  لتطوير

 وترسيخ القيم والمواقف.

المعلومة  يمستعمل. توظيف المعارف: 2
 .مسليمة المختارة بصفة

 أشياء حمسب خصائص يصنّف -
 .محّددة

معلومات واردة في مسندات  يختار -
 مختلفة لحّل مشكالت.

الرمـوز  يمستعمـل. المواقف والقيم: 3
 والمصطلحات بشكل مسليم.

عربية مسليمة كتابة  بلغةيعبّر  -

 ومشافهة

صّحة نتائج ويصادق  منيتحقّق  -

 عليها 
 .ومنمسجممنتوجا بشكل منّظم  يقّدم -
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خرين ممتثال آلداب مع اآل يتواصل -

 .التواصل

 يختار أدوات الحّل المنامسبة. -

ضاء ـالف

 ةـوالهندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعلّقـة  كالتـمش لّ ـيح
ل ـوصف تنقّ باالستقامية وب

موقع شيء في تعـيين  أو
صف ، وبوالفضاء القريب

 تمثيل  وأ
 لاستعمباأو نقل شكل 

وتعبير مناسبة مصطلحات 
 سليــم.

 

 

 

 

 

 
  يتعّرف على تنظيم الفضاء

 والمصطلحات )قبل، بجانب،
( ...على يمين، فوق،

 ماتة والمجسّ ـقاميـواالست
 .واألشكال

  يستعمل المصطلحات
ظيم ـابير المناسبة لتنـوالتع
م اء أو لوصف مجسّ ـالفض

)عدد األوجه، األحرف، 
رؤوس، ...( أو شكل مبرزا ـال

 ه.خواصّ 

 

 

 

  المناسبات التي يستثمر

توفرها أنشطة القسم 

والوضعيات لتطوير 

الكفاءات العرضية 

 وترسيخ القيم والمواقف.

)فوق،  امستعمال المصطلحات :تنظيم الفضاء
 ،تحت، عل ، وراء، أمام، بجانب، يمسار

أو  ،،( لوصف موقعه أو موقع شيءيمين
 اءـالفضل في ـلوصف تنقّ 

 لكـاع ممسبـتّ إ -

 ف ممسلك بمسيط وتمثيلهصو -
 تعليم عل  مرصوفة بمسيطةلا -
 3بوامسطة مرصوفة بمسيطة ) شيء تعليم -

 أعمدة مثال(  4أمسطر و
 ـل عل  مرصوفة بمسيطةنقّ تلا -
 ،التعّرف عل  أشياء عل  امستقامة واحدة -

 واحدة امستقامة عل  أشياء ووضع
 طرة للوصل بين نقطتينمسم عمالامست -
بة من أشكال ـرمسم أشكال بمسيطة أو مركّ  -

 وفة.ـلأم
 م بمسيط بامستعمال العجينةإنجاز مثيل لمجمسّ   -

ب، ـم مألوف )مكعّ التعّرف عل  تمثيل مجمسّ  -
 بالطة، أمسطوانة، كرة، مخروط، هرم(.

ع، وية بمسيطة )مربّ تممسل اأشكف عل  لتعرّ ا -
 الكشن أمض ث، دائرة(ممستطيل، مثلّ 

 توية أخرىمسم
ممستطيل،  ع،)مربّ  مصطلحات امستعمال-
ب، بالطة، كرة، أمسطوانة، ث، دائرة، مكعّ مثلّ 

مخروط، هرم، وجه، ضلع، رأس، ...( 
 لوصف أشياء أو أشكال.

 نيف مجمسمات وأشكال وفق خصائصهاتص -

 ط قائملبالب، ـكعّ مل جاز مثيلنإ -

 ممستو بمسيط كلشل تاج مماثلإن -

 مام شكل ممستو بمسيطإت -
شكل بمسيط معط  الرمسم عل  مرصوفة ل -

 عل  مرصوفة مماثلة
 ممستو)أفاريز، فمسيفمساء(. لكشتمام إ -

تعيين أو وصف : 1وضعية
ة أو ـممسار عل  مرصوف

 ة.  ـــمتاه
: بناء مثيل لمنزل 2وضعية 

مركب من عدد من مجمسمات 
 ة.ــمألوف

رمسم شكل اعتمادا : 3وضعية
 عل  وصف شفهي له.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يختار : اكتساب المعارف. 1

 المنامسبة. والخواصّ  المصطلحات

 امستقامية أشـياءيتعّرف عل    -

 أو مجمّسم شكل عل  يتعّرف -

يحّدد موقع شيء بالنمسبة إليه، أو   -

 بالنمسبة إل  شيء آخـر في الفضـاء.

يمستعمل المرصوفة )لتعليم أشياء أو  -
 للتنقّل أو رمسم أشكال بمسيطة(

 .يختار أدوات منامسبة -
 يمستعمل: توظيف المعارف .2

المختارة  لحات والخواصّ ـالمصط
 .مسليمةبصفة 

 عل  مرصوفة ممسلكا يرمسم -
 يرمسم خطوطا ومضلّعات -
 يصف مجمّسمات وينقلها. -
 يمستعمـل المرصوفـة  -
 يمستعمـل الممسطـرة امستعماال مسلـيمـا -
 الرموز يمستعمل: المواقف والقيم .3

العالمي بشكل  الترميزوالمصطلحات و
 مسلـيم.

عربية مسليمة كتابة  بلغةيعبّر  -
 ة.هومشاف

صّحة نتائج ويصادق  منيتحقّق  -
 عليها. 

 .ومنمسجممنتوجا بشكل منّظم  يقّدم -

بتواصل مع اآلخرين ممتثّـال لقواعد  -

 التواصل 

 يعبّر عن قدراته اإلبداعية ويطورها.  -

، ويبرر الحّل المنامسبة أدوات يختار -

 اختياره.
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المقادير 
 القياسو

 يحل مشكالت متعلقة

بوضعها )أطوال  ةقارنبم

مال ـاستعبأو ( لجنب ابنـج

 ةـالحيـير اصطـدة غـوح

امة ـل الرزناـمـستعباو

اب ـو حسأداث ـيم أحـلتعل

 دد.ـم

  ّب أحداثايقارن أطواال، يرت 
ر تسلسلها الزمني، يقدّ  حسب

 .اـم أحداثـمددا، يعلّ 

  ّر طوال )باستعمال وحدة يقد
غير معتمدة( ويستعمل 
الساعة والرزنامة لتعليم 

 وتقدير مدد. أحداث
 التي  المناسباتيستثمر

رها أنشطة القسم توفّ 
والوضعيات لتطوير الكفاءات 
العرضية وترسيخ القيم 

 والمواقف.

 .الزمنيحمسب تمسلمسلها  أحداث ترتيب -

 .ترتيب تواريخ وأوقات -

 .قراءة وكتابة تاريخ -

تقدير مدد )عدد المساعات، األيام، ...  -
 المسنوات(.

: ترتيب صور 1وضعية

حمسب التمسلمسل الزمني 

لها )مثال: ـلألحداث التي تمثّ 

من القيام من النوم صباحا 

 إل  الوصول إل  المدرمسة(.

 
 

 : اكتساب المعارف .1

ة، مختلف المقادير )طول، مدّ  يعرف -
 .نقود،...(

 .م فترات زمنيةينظّ   -
 يعرف أدوات تقدير المدد -

 يمستعمل: توظيف المعارف . 2
 قة بالمقادير بصفةالمتعلّ  المصطلحات

 (.ب أحداثا، يرتّ )يقارن أطواالمسليمة 
 مسليمةبصفة  أحداثا رتبي -
أشياء حمسب الطول بصفة  بيرتّ  -

 مسليمة.
 إلنجاززنامة ووالر المساعة يمستعمل -

 .ةمّ ـمه

 المواقف والقيم   .3
 والمصطلحات الرموز يمستعمل

 م.ــالعالمي بشكل مسلي والترميز
 ةعربية مسليمة كتاب بلغةيعبّر  -

 .ةهفاشمو
ة نتائج ويصادق صحّ  منق يتحقّ  -

 عليها. 
 .ومنمسجممنتوجا بشكل منّظم  يقّدم -
، ويبرر يختار أدوات الحل المنامسبة -

 .اختياره
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 من التعليم االبتدائي لسنة الثانيةلبرنامج الرياضيات . 3
 
 

الخواّص الهندسية والمصطلحات  باستعمال ، والجمع والطرح ووحدات قياس الطول،1 000األعداد الطبيعية األصغر من ب المتعلقةيحّل مشكالت بتجنيد معارفه  نص الكفاءة الشاملة

 أطـوال. مقارنة، و هأو تكبير هأو نقل هأو وصف شكل أو تمثيل سليم  لوصف تنقّل أو تحديد موقع شيء،التعبير الالمناسبة و

 القيــم

 والمواقف

 يعتّز بامستعمال اللغة العربية لتبليغ أعماله وإنتاجه العلمي -ي اهتمامه باللغة العربية وامستعمالها في الحياة اليوميةينمّ  - الهوية

 يحترم رموز األمة –للجزائر بانتمائه يعتزّ   - الضمير الوطني
 يحترم أراء اآلخرين  - المواطنة

 .ومسائل العصرية والتكنولوجيةال امستعمالعل   يُقبل –العالمي الترميز يمستعمل  - التفتح على العالم

 الكفاءات

 العرضية

 يمستعمل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال. –يتحقّق من صّحة نتائج ويصادق عليها –ويمستكشفيالحظ   - طابع فكري
 .مالئمة لحّل وضعيات مشكلة امستراتيجياتيتبن   -ينـّظم عملـه   - طابع منهجي

 العالمي لترميزيمستعمال -يعبّر كتابة مشافهة بكيفية مسليمة -التعبير: األعداد والرموز واألشكال أشكالمختلف  يمستعمل  - طابع تواصلي

 يثّمن قيمة العمل -أقرانه يتعاون مع-يبذل جهدا للقيام بعمله ويثابر إلتمامه  - طابع شخصي واجتماعي

 الزمن معايير التقويم أنماط  لوضعيات تعلمية المحتويات المعرفية مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميدان

 دادـاألع
 الحسابو

بتجنيد  مشكالت يحلّ 

األعداد بقة معارفه المتعلّ 

األصغر من  الطبيعية

 ة،كتابة وقراء)1000

عالقات ال ا،وترتيب ةمقارن

بينها واستعمال 

في المعلومات الموجودة 

 وعمليات (،كتابتها

الضرب والطرح والجمع 

الحساب بنوعيه )آلي و

 ومتمعّن فيـه(.

 

  ّف عل  األعداد يتعر

 ،1000األصغر من 

ام ـويكتبها باألرق

بها ويرتّ  ،وبالحروف

عليها ويجري  ،ويقارنها

ت الجمع والطرح اعملي

 .ربلضوا

 مسيرورة يضع 

ت جمع العملي شخصية

األعداد وضرب وطرح 

والحمساب الطبيعية 

ن بنوعيه )آلي ومتمعّ 

ويحّل مشكالت  ه(ـفي

 .جمعية وضربية
 

 
 

 1000 أعداد أصغر منوكتابة  قراءة
لعّد ومقارنة كّميات  (بكّل وظائفه) العدد امستعمال

لتشكيل كّميات، لتعيين رتبة ولتعيين ومقارنة 
 مقادير )مبلغ مالي، طول، مّدة، كتلة(؛

 وفق انتظامات معينة؛ متتاليات أعداد تكوين -
 ؛القطع النقدية لتكوين عدد استعمال -

 التمييز بين الرقم والعدد )رقم العشرات وعدد
 وعدد المئات( رقم المئات العشرات،

 ؛كتابة عدد انطالقا من مفكوكه النموذجي -
 عل  مسابق عدد وعاقب عدد؛ التعرف -
 .اتصاعديا أو تنازليوترتيب أعداد مقارنة -
، 10أو 5،5أو  1،1المدرج  المستقيم استعمال -

 ، ...   100،100أو  10
الخط العددي إلدراج عدد بين عددين،  استعمال -

 ولترتيب أعداد...
بين عددين أو بين عشرتين متتاليتين،  عدد حصر -

 عدد بين عددين. متتاليتين وإدراجأو بين مائتين 
اإلشارتين "> " و"<" للتعبير عن نتيجة  استعمال -

التلميذ أشياء من  دّ عُ يَ  :1وضعية 
في وضعيات  مرمسومة،الواقع أو 
 مختلفة: 

 بة أو مبعثرة.تكون األشياء مرتّ  -
يكون عدد األشياء صغيرا  -

مثال( أو كبيرا  20)أصغر من 
 مثال(.  83)

 : مقارنة مجموعتيّ 2وضعية 
غير منظورتين في آن أشياء 

 ب امستعمال العدّ بحيث تتطلّ  واحد
 وحفظ العدد للمقارنة.

تعط   :1وضعية -تعلّـم اإلدماج 
 مدرمسية أمسعار قائمة أدوات

 ثمن حمساب ويطلب
)بامستعمال إجراءات مشترياتال

، وهل شخصية أو بوضع العملية(
يكفي المبلغ الذي يملكه التلميذ 

 حمسب األدوات المراد شراؤها؟

 اكتساب المعارف. 1
 .ةوكتاب ةفهاشميعيّن األعداد  -
 يعرف مبادئ التعداد العشري. -
 يعرف العالقات بين األعداد  -
يدرج األعداد عل  شريط عددي أو -

 عددي خطّ 
 10يعين ضعف عدد أصغر من  -

 20ونصف عدد أصغر من 

يمارس الطرح معتمدا عل   -
 شخصية تامستراتيجيا

بتحكم في آلية الجمع األفقية   -
 والعمودية

 توظيف المعارف. 2
والمقارنة  ف األعداد في العدّ يوظّ  -

 والترتيب
 يحمسب مجاميع وفروق بشكل مسليم. -
 .الحامسبةيمستعمل  -

  يجري حمسابات بكيفيتين -
 ه(.ـن في)آلي ومتمعّ    
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 المنامسبات  يمستثمر

 أنشطة رهاالتي توفّ 

 والوضعيات القمسم

لتطوير الكفاءات 

العرضية وترمسيخ القيم 

 والمواقف.

لترتيب أعداد أو حصر عدد بين  مقارنة أو حصر
 ؛عددين أو إدراج عدد بين عددين

 عدد، ضعف  ،الفردي الزوجي، العدد العدد -
إبراز عالقات حمسابية بين األعداد وامستعمالها:  -

 50 وبين100و25وبين، 10و 5مثل العالقة بين 
 ...  60و 30 وبين 60و 15 و بين100و

 (:امستعمال الحامسبةالحمساب األداتي )
 ؛امستعمال الحامسبة إليجاد انتظامات -
 ...(تقدم )ضم، تجميع،بالجمع  متعلّقةمشكالت  يحلّ  -

 ( خصم، تأخر، متمم، انخفاض بالطرح )فرق، أو
 )تكرار، توزيع، عدد مرات،...( بالضرب أو
" للتعبير عن وضعية -اإلشارتين"+" و" امستعمال -

 جمع ووضعية طرح. 
مجموع وفرق بامستعمال إجراءات  حمساب -

، )تفكيك ومتمعن فيهشخصية أو حمساب ذهني 
 .العددين، امستعمال جدول الجمع، ...(

 .جدول الجمع بناء -
ئة امتمم عدد للعشرة الموالية أو الم حمساب -

 الموالية.
 .حمساب مجموع وفرق بوضع العملية -
للتعبير عن وضعية × " اإلشارة "  استعمال -

 ضرب.
جداء بامستعمال إجراءات شخصية أو  حمساب -

حمساب متمعن فيه، أو حمساب ذهني أو تفكيك العدد 
 26=10+10+6مثل:؛ المكتوب برقمين

 26×5=10×5+10×5+ 6×5ثم 

 الرصف لحمساب جداءات؛ امستعمال -
 المشكالتفي حل  بناء جدول الضرب واستعماله -

 الحاسبة للتحقق من نتيجة حساب، أو استعمال -
 ال يكون إلجراء الحمسابات أثناء حل مشكل

 ،المقصود هو الحمساب فيه

 امستعمال الحامسبة: 2 وضعية
للتحقق من نتيجة مجموع أو كتابة 
عدد دون لممسات األرقام المكونة 

إل  تفكيك العدد  له حيث يضطر
 وامستعمال اللممسة.

ينتج متتاليات أعداد تنازليا أو  -
 تصاعديا 

ف عملية الجمع األفقية والعمودية يوظّ  -
 .لحمساب مجاميع

 المواقف والقيم .3
الرموز والمصطلحات  يمستعمل -
 العالمي بشكل مسليم. الترميزو
 عربية مسليمة كتابيا وشفهيا. بلغةيعبّر  -
ة نتائج ويصادق صحّ  منق يتحقّ  -

  .عليها
 .ومنمسجميقّدم منتوجا بشكل منّظم  -
  .يتواصل مع اآلخرين ويحترم آراءهم -
 قارنهايإجاباته و ليعلّ  -
  ة.ـالتكنولوجيات الحديث م فييتحكّ -
 المنامسبة. يختار أدوات الحلّ  -
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تنظيم 
 معطيات

 استعمالمشكالت ب يحلّ  -
مة منظّ معلومات عددية 

 جداول أو أو مـفي قوائ
 . صور مخططات أو

ينظم معطيات في  -
 جدول.

  ّةالمهمّ  ديحد 
ستخرج معلومات من وي

 سند معطى )شيء،
صورة، رسم، جدول، 

 ّّ  .(، قائمةطمخّط

  ّسيرورة شخصية  يعد
ات ـراج معلومـالستخ
د ـودة في سنـموج

)شيء، صورة، رسم، 
ط( جدول، مخطّ 

ها في إنجاز يستعملو
 ة.مهمّ 
 ات ـيستثمر المناسب

 رها أنشطةالتي توفّ 
القسم والوضعيات 
لتطوير الكفاءات 
 العرضية وترسيخ القيم

 والمواقف.

من مسند )جدول، الئحة، امستخراج معلومات  -
 إليجاد ترتيبها الزمني. بمسيط( صورة، مخطط

 اختيار المعلومات الضرورية في نص لحلّ  -
 .ةمشكل

 .امستعمال عبارات نافية وفهمها -

يمستخرج من مسند  :1وضعية
المنامسبة معط  األعداد 
 للجواب والضرورية ويمستعملها

 .مطروح مسؤال عن

 يبني نص مشكل: :2وضعية
يقترح له نص ويطلب منه طرح  -

 .مسؤال ثم الجواب عنه
( 3 أو 2تقترح مسلمسلة عمليات ) -

 ةويطلب منه كتابة نص مشكل
 .بتنفيذ هذه العمليات ايكون حله

 

 :اكتساب المعارف. 1
 المنامسبة المعلومة يختار -
في صيغة أخرى  معطياتم يقدّ  -

 .ط،...(مطلوبة )جدول، مخطّ 
، ط، جدولمسندات )مخطّ يقرأ -

 (.قوائم...
  يكتمسب تعابير جديدة. -
يميّز بين المعطيات والمطلوب في  -

 .مشكلنص ال
 .يختار أدوات الحّل المنامسبة -

   :توظيف المعارف. 2
 المعلومة المختارة بصفة يمستعمل -

 .مسليمة
 أشياء حمسب خواص محّددة. يصنف -
يميّز بين المعطيات والمطلوب في  -

 ؛مشكلنص ال
الرياضية المكتمسبة  يوظف التعابير -

 بشكل مسليم
 يوظف معطيات لبناء نص مشكل -
يوظف أدوات الحل المختارة بشكل  -

 منامسب.
   :المواقف والقيم. 3
الرموز والمصطلحات  يمستعمل -
 العالمي بشكل مسليم. الترميزو
 عربية مسليمة كتابيا وشفهيا. بلغةيعبّر  -
ة نتائج ويصادق صحّ  منق ـيتحقّ  -

  .عليها
 ومنمسجم.منتوجا بشكل منّظم  يقّدم -
 

 امس 8 

 

الفضاء 
 والهندسة

متعلقة  يحل مشكالت
تحديد وصف تنقل أو ب

الفضاء  موقع شيء في
أو على مخطط أو نقل 

 لامقارنة األطو وأ شكل

  يتعّرف على تنظيم
 الفضاء والمصطلحات 

واالستقامية 
 مات واألشكالوالمجسّ 

  يستعمل المصطلحات

 :الفضاء تنظيم
 وراء،، أمام) المنامسبة امستعمال المصطلحات -

لوصف موقع أو  مسليمالتعبير الو( ...، يمسارقدام
 .يتمثيل رمسم عل  الفضاء أوتنقل في 

 معط . نقل رمسم عل  مرصوفة حمسب نموذج -
 تكبير رمسم عل  مرصوفة. -
وصف ممسلك عل  مرصوفة وتمثيله  - 

تعيين أو وصف ممسار : 1وضعية
 عل  مرصوفة أو متاهة.  

 
ب : بناء مثيل لمنزل مركّ 2وضعية
 مجمسمات مألوفة. ةمن عدّ 

 

 اكتساب المعارف . 1
 والخواصّ  المصطلحاتيختار  -

 المنامسبة.
 يتعرف عل  امستقامية أشياء -
 يتعّرف عل  شكل أو مجمّسم  -
يحّدد موقع شيء بالنمسبة إليه أو   -

 بالنمسبة إل  شيء آخر في الفضاء.
يمستعمل المرصوفة )لتعليم أشياء أو  -
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ل استعمبا االستقامية وأ
 مناسبة مصطلحات

 .وتعبير سليم 

والتعابير المناسبة 
لتحديد موقع شيء في 

 ،الفضاء أو على مخطط
شكل ومقارنة  أو نقل
 .األطوال

  يستثمر المناسبات
رها أنشطة التي توفّ 

القسم والوضعيات 
لتطوير الكفاءات 
العرضية وترسيخ القيم 

 والمواقف.

 بوامسطة أمسهم.
تعيين مكان أشياء من فضاء حقيقي عل  تصميم   -

 بمسيط )قاعة، مساحة المدرمسة( والعكس.
التعرف عل  امستقامية أشياء والتحقق من ذلك  -

بامستعمال أداة منامسبة )حبل، خيط، ممسطرة(، 
 وضع أشياء عل  امستقامة واحدة.

لخطوط ممستقيمة معرفة األوضاع النمسبية  -
 )التقاطع، التوازي، التعامد(.

التعرف عل  امستقامية نقط والتحقق من ذلك  -
 بامستعمال الممسطرة، وضع نقط عل  امستقامة

 .واحدة
  .مقارنة وقياس أطوال -
 القياس أو الطيّ  قطعة بامستعمال منتصف تعيين-
 والتحققالتعرف عل  أشكال لها محور تناظر  -

 من ذلك بالطي فقط.
إتمام رمسم شكل بالتناظر بالنمسبة إل  محور  -

 بامستعمال مرصوفة.
 مجمسم من بين مجمسمات أخرى. عل  التعرف -
التعرف عل  تمثيل مجمسم من بين عدة مجمسمات  -

 .أخرى
التعرف عل  المضلعات ثم الرباعيات والمثلثات  -

 وتمسمية بعض الرباعيات.
التعرف عل  شكل ممستو من بين أشكال ممستوية  -

 ى.أخر
 التعّرف عل  الزاوية القائمة في شكل أو مجمّسم. -
المصطلحات الهندمسية )أمسماء بعض  امستعمال -

 .األشكال، وجه، حرف، رأس...(
 :رسم أو نقل أشكال مستوية

رمسم أو إتمام شكل هندمسي مركب بامستعمال  -
 أدوات الرمسم؛ 

رمسم خطوط بدون أدوات )باليد الحرة( ثم  -
 بالممسطرة؛

 برمسم خط بممسطرة؛ وصل نقطتين-
الشروع في امستعمال المدور لرمسم قوس أو  -

اعتمادا عل  رمسم شكل : 3وضعية
 له. وصف شفهيّ 

 

 بمسيطة( للتنقل أو رمسم أشكال
 يختار أدوات منامسبة. -

 توظيف المعارف  . 2
 المصطلحات والخواصّ  يمستعمل -

 المختارة بصفة مسليمة
 يرمسم ممسلكا عل  مرصوفة. -
 يرمسم خطوطا ومضلّعات.  -
 يصف مجمّسمات وينقلها. -
 يمستعمل المرصوفة  -
 يمستعمل الممسطرة امستعماال مسليما  -
 الرموز يمستعمل: المواقف والقيم  .3

العالمي بشكل  الترميزو والمصطلحات
 مسليم.

 عربية مسليمة كتابيا وشفهيا. بلغةيعبّر  -
صّحة نتائج ويصادق  منيتحقّـق  -

 عليها. 
 ومنمسجممنتوجا بشكل منّظم  يقّدم -
بتواصل مع اآلخرين ممتثاّل لقواعد  -

 التواصل 
 يعبّر عن قدراته اإلبداعية ويطّورها.  -
 المنامسبة.يختار أدوات الحل  -
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 دائرة؛
امستعمال أدوات لنقل أشكال هندمسية وإتمامها أو  -

 إتمام أفاريز وفمسيفمساء.

المقادير 

 القياسو

 ةــقمشكالت متعلّ  يحلّ 

 مقاديـر ساوقي ةقارنبم

 (،مدد كتـل، ،والـأط)

ل وحدتي المتر استعمبا

 يالميزان ذو والسنتيمتر

تعيين أحداث وب ،تينالكفّ 

ة ـال الروزنامـباستعم

، ة، يوم)ساع والوحدات

 (.ةسن ،رهش

  يعرف وحدات قياس
أحداثا المقادير، يرتب 

حسب تسلسلها 
الزمني، يقدر مددا، 

 يعلم أحداثا.

 يقيس 
أطواال)باستعمال 

وحدتي المتر 
والسنتيمتر( ويقارن 
كتال )الميزان ذو 
الكفتين( ويعلّم أحداثا 

ة ــباستعمال الروزنام
 والوحدات ويقدر مددا.

 المناسباتمرـيستث 
 أنشطة توفرها التي

ات ـالقسم والوضعي
اءات ـر الكفـلتطوي

ة وترسيخ ـالعرضي
 القيم والمواقف

 

 مقارنة وقياس مقادير 
قياس أطوال )قطعة ممستقيم، خط منكمسر،  -

محيط،...( أو ممسافات ) بين شيئين أو بين 
 نقطتين(.

المتر والمسنتيمتر ويمستعملها  الوحدتين:التعرف عل   -
 لمقارنة وقياس األطوال )ممسافة، محيط...(

لألشياء: رفع أشياء مختلفة ... "الثقل" مقاربة مفهوم  -
وامستعمال الميزان ذو الكفتين لمقارنة كتلتين وامستعمال 

 "." و"أخف منمن رتين "أثقلاالعب
 والكيلوغرام الغرام الوحدتين:  عل التعرف -

 ل.ـمقارنة وقياس كتوامستعمالهما في 
)عدد األيام، عدد الشهور، عدد  :حساب مدد

 المسنوات، عدد المساعات...(
 ترتيب أحداث حمسب تمسلمسلها الزمني -
 معرفة أيام األمسبوع وشهور المسنة وحفظها. -
 قراءة معلومات موجودة في روزنامة مسنوية. -
  كتابة التاريخ باألرقام. -
 تعليم تاريخ أو حدث بالنمسبة إل  تاريخ معين. -
 قراءة المساعة. -
تقدير مدد بامستعمال وحدات مالئمة )شهر،  -

 مساعة( ومقارنتهاأمسبوع، يوم، 
 

 :1وضعية
انطالقا من تواريخ يرتب التلميذ 
المدد)عدد المسنوات، عدد 

 األيام...(

 :2وضعية
تقـترح وضعيات لتعليم أحـداث 

)أو تواريخ( انطالقا من تاريخ 

 معين وبامستعمال الروزنامة.

 :3وضعية

حمساب محيط تقترح وضعيات ل

معلومة مضلع أطوال أضالعه 

المتر بامستعمال وحدتي 

 والمسنتيمتر.

 :4وضعية

فيها  يختارتقترح وضعيات 
 لقياس كتلةالكتل الالزمة  عيارات
 مثال(. غرام  453شيء)

 
 

 اكتساب المعارف . 1
مختلف المقادير )طول، مدة،  يعرف -

 نقود،...(

 ؛ينّظم فترات زمنية -
 والمسنتمتر المتر ز بينيميّ  -
  المساعةعل  الروزنامة و يتعّرف -
 ؛رـبين األشهز يميّ  -
 ؛رام والكيلوغرامـز بين الغـيميّ  -
 .ف عل  و حدات تقدير المدديتعرّ  -
 توظيف المعارف  . 2
المتعلقة  المصطلحات يمستعمل -

)يقارن أطوال، مسليمة  بالمقادير بصفة
 ؛يرتّب أحداثا،...(

 مسليمة؛بصفة  أحداثا برتّ ي -
أشياء حمسب الطول بصفة  يرتب -

 ؛مسليمة
 إلنجازيمستعمل المساعة والروزنامة  -

 مهّمة 
 المواقف والقيم   .3
الرموز والمصطلحات  يمستعمل -

 ؛العالمي بشكل مسليم والترميز
 ؛عربية مسليمة كتابيا وشفهيا بلغةيعبّر  -
صّحة نتائج ويصادق  منيتحقّق  -

 ؛عليها
 ؛ومنمسجممنتوجا بشكل منّظم  يقّدم -
يتواصل مع اآلخرين  -

 .محترماالقواعدالمنظمة لذلك
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 التربيـة اإلسالميـة برنامج
 

 للسنتين األولى والثانية ابتدائي
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  . تقديم المـاّدة:1

 الفكريّة الروحيّة المجاالت المتعّلم الفطرية في امستعدادات تنميةتقوم ب تربية عل  أخالقه ومعامالته، عل  عقيدته وكتابه. الحنيف، الدين اإلمسالميعل   التربية هي ،التربية اإلمسالمية  

قل آمنت باهلل ثم  "  ، مصداقا  لقوله صلّ  هللا عليه ومسلم:القويم والمسلوك العقيدة الصحيحة، عل  مبادئ قائمة شئةـوتنشئته تن، تماشيا وخصائص نمّوه العقلي والنفمسي واالجتماعية، والخلقيّة

هللا، ونحو  واجباته نحو يدّ يؤ إل  تربية نشء بل يرمي ،المسلوك عن المعرفة يفـصل منهج التربية اإلمسالمية ال . من هذا المنطلق، فإنّ »الدين المعاملة«  حميد، ومعاملة طيّبة وخلق، " استقم

المنامسبة  وحمسن توظيفها في الوضعيات المقّررة، الشرعيّة للنّصوص صحيحالفهم ال من خالل ر هذه األخالق ورعايتهايتحقّق ذلك إالّ بزرع بذو نفمسه وأمسرته، ونحو مجتمعه ووطنه. وال

حفظ الصّحة ل والتفاعل اإليجابي مع المحيط ممارمسة القواعد المنّظمة للعالقات االجتماعية، عل  تعويدهو ،وابتهثب واالعتزازلذا الوطن  االنتماءبالشعور  تنمية، ووتطبيقا وامستدالال تالوة

 عل  الغير.إيجابيا الجمسدية والنفمسية، والتوازن في المزاج والشخصية واحترام الذات، والتفتّح 

الرأي والموقف عن  التعبيرو، الرصيد اللغوي من خالل النصوص الشرعية ةيمفي تن وتمساهم ،الكريم والمسّنة القرآن األمسامسية: مصادرالمن و المعرفية مواردها التربية اإلمسالمية وتمستمدّ 

المبادرة إل  األعمال الخيّرة، والمثابرة عل  العمل وتحفّز عل   ،تحليل بعض الظواهر المسلوكية، تخطيط العمل وتنظيمه وانجازه بإتقانوتربّي عل  ، المنامسب ل الشرعيــبالحّجة والدلي

 الحوار البنّاء.تواصل اإليجابي مع المحيط بامستخدام أدوات الوتنّمي ، وتحّمل الممسؤولية
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 من التعليم االبتدائي ة األولىلسنالتربية اإلسالمية لبرنامج  . 2

لقرآن الكريم يتواصل المتعلم في محيطه من خالل ممارسة أنماط من السلوكات المستمدة من تعاليم ومعامالت العقيدة اإلسالمية، واستظهار المحفوظ من ا

 صحيحة.والحديث النبوي الشريف بكيفية 

 الشاملة الكفـاءة

 الهوية الوطنية االعتزاز باإلمسالم واالنتماء الحضاري الوطني

 القيـم 

 والمواقف

 الضمير الوطني التمسامح والحوار البناء والتحلي بروح الممسؤولية

 المواطنـــة حب الوطن والمحافظة عل  البيئة 

 التفتح على العالم المبادرة اإليجابية والتضامن والتفتح عل  الغير واالحترام  واإليثار 

 طابع فكري امستخدام االمستدالل الموضوعي لدعم آراء أو تبرير المواقف أو المسلوكات 

الكفاءات 

 العرضية

 طابع منهجي امستخدام معارف المادة لدعم اللغة في مواقف الحوار والتواصل

 طابع تواصلي التعامل بوعي وممسؤولية في وضعيات التواصل البيئي واالجتماعي

 شخصي واجتماعي إبداء االعتزاز باإلمسالم وحب الوطن بممارمسات مسلوكية أخالقية.

 الميادين الكفاءات الختامية مرّكبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط من وضعيات تعلّمية معايير التقويم الزمن

 مسا 12

 القراءة المسليمة للمحفوظ؛ -
االمستعمال في حمسن  -

المتعلّقة بالمسلوك  الوضعيات
 ؛واآلداب

وضعيات يمستظهر فيها المتعلّم المسور  -
 واآليات واألحاديث النبوية المبرمجة.

الفاتحة،الناس الفلق،اإلخالص، السور: 
 النصر،  الكوثر.

االمستئذان : المتعلقة باآلداباآليات 
 من مسورةالنـور(. 27)اآليةبالدخول 

 الرفق بالحيوان الصدق، حديث: الحديث

 الحفظ بنطق مسليمـ 
 التوضيح المنامسبـ 

في  امستعمال المحفوظـ 
 مواقف سلوكية 

يستظهر المتعلم في 
وضعيات التواصل 
المناسبة ما حفظ من 
القرآن الكريم والحديث 

 النبوي الشريف 

القرآن الكريم 
والحديث 
 الشريف

 مسا 8

 بالشهادتين   المسليم النطق -
 ألركان اإلمسالم   الذكر المسليم -
العناية بنظافة الجمسم والثوب  -

 والمحيط.

 مسند مصّور أو ممسموعاعتمادا عل   -

 : .التعبير عن الشهادتين؛برزي
ممارمسة نظافة الجمسم والثوب  .   

 والمحيط؛
 . التمسمية المسليمة للصلوات الخمس  

 أركان اإلمسالمتمسمية 
 ن يالشهادتالنطق ب

 نظافة الجمسم والثوب والمكان -
: الصبح الصلوات الخمس ةمسميت -

 الظهر؛ العصر؛ المغرب؛ العشاء.

 المسليم المبمّسط  ـ  الفهم 
نظافة الجمسم والثوب ـ 

 والمحيط
 تمسمية الصلوات الخمس  -

نطقا النطق بالشهادتين 
أركان  سليما،ويذكر

، نظافةال اإلسالم ويتعلّم
 الخمس الصلوات ويسمّ 

مبادئ في 
العقيدة 

اإلسالمية 
 والعبادات

 مسا14

 

 

 

 

في  * التحلي بالمسلوك المسويّ 
 : البيت والطريق والمدرمسة

داب والمسلوكات ربط اآل -
باآليات القرآنية الحمسنة 

 المقّررة. واألحاديث النبوية

يمارس ، في وضعيات تعلمية مختارة
المسلوكات الحمسنة في المتعلم اآلداب و

 البيت والطريق والمدرمسة.

 

 ؛األدب مع الوالدين -
 ؛األكلالبمسملة والحمدلة من آداب  -
 االمستئذان وتحيّة المسالم ؛  -
 األدب مع الجيران والزمالء؛ -
 .آداب الطريق -

التعّرف عل  مسلوكات تتعلّق ـ 
 باآلداب 

ممارمسة مسلوكات تتعلّق ـ 
 ببعض المعامالت الحمسنة .

في حياته  م المتعلّ  يسلك
اليومية سلوكات تدّل على 
األخالق الحميدة، 

 تهذيب السلوك والمعامالت الحسنة
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 من التعليم االبتدائي الثانيةلسنـة التربية اإلسالمية لبرنامج  .3

 الكفـاءةالشامـلة .املعامالت اإلسالمية من سلوكات منسجمة مع املعارف والقيم املكتسبة بيتفاعل املتعلم يف حميطه 

 اهلوية الوطنية االعتزاز ابإلسالم واالنتماء احلضاري الوطين
 القيـم 

 والمواقف

 الضمري الوطين التسامح واحلوار البناء والتحلي بروح املسؤولية
 املواطنـــة حب الوطن واحملافظة على البيئة

 على العاملالتفتح  حرتام ، اإليثاراملبادرة اإلجيابية والتضامن والتفتح على الغري، اال
 طابع فكري ] األدلة الشرعية [.استخدام االستدالل املوضوعي يف وضعيات إبداء الرأي ونقد مواقف أو تصحيحها 

 الكفاءات العرضية
 طابع منهجي استخدام معارف املادة لدعم اللغة يف مواقف احلوار والتواصل مع الغري.

 طابع تواصلي يف وضعيات التواصل البيئي واالجتماعي.نبذ العنف واحملاابة والتعامل بوعي ومسؤولية 
 شخصي واجتماعي االعتزاز ابإلسالم، وحب الوطن مبمارسات سلوكية مناسبة يف احمليط؛ واالجتهاد يف العمل وإجنازه إبتقان.

 الميادين الختاميةالكفاءات  مرّكبات الكفاءة المحتويات المعرفية أمثلة عن وضعيات تعلّمية معايير التقويم الزمن

 سا12

 القراءة السليمة للمحفوظ؛ -
 االستعمال يف الوضعياتحسن  -

 املتعّلقة ابلسلوكات واآلداب.

م يستظهر المتعل   ،في وضعيات تعلمية مختارة

، ويمارس سلوكات السور واألحاديث النبوية

رة  .تتناولها األحاديث المقر 

 

: المسد، الكافرون، قريش، السور

 .الماعون، العصرالفيل، 

: حديث يتعل ق بصفات األحاديث

 المسلم، وحديث يتعل ق بالعلم.

االستظهار السليم للقرآن ـ 
 واحلديث

استعمال احملفوظ من ـ 
 احلديث يف مواقف سلوكية .

يستظهر املتعل م يف وضعيات 
تواصلية مناسبة   ما حفظ من 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

 الشريف

القرآن الكرمي 
 واحلديث الشريف

 

 سا8

أركان اإليمان يذكر بشكل سليم  -

 الس ت ة

ألسماء هللا بشكل سليم ستظهر ي -

رةالحسنى   .المقر 

 يذكر أفعال الوضوء والصالة. -

د أركان اإليمان  يعد   ،في وضعيات تعلمية مختارة

رة،  ويذكر أسماء هللا الحسنى ،الستة المقر 

 ويمارس الوضوء والصالة.

 الستة  أركان اإليمانتسمي  -

 –من أسماء هللا الحسنى:الواحد  -

 الرحيم. -الرازق –الخالق  -القادر

ف على كيفية الوضوء  - يتعر 

 والصالة.

 ـ يذكر أركان اإلميان 
 ـ يذكر بعض أمساء هللا احلسىن 

 كيفية الوضوء والصالة  -

يذكر المتعلم أركان اإليمان، 

وبعض أسماء هللا الحسنى، 

ويتعّرف على كيفية الوضوء 

 .والصالة 

 مبادئ  
يف العقيدة 
اإلسالمية 
 والعبادات

 

 سا14

 ؛ك الحسن وإبراز مظاهر السل -

معامالت والسلوكات ربط ال -

الكريمة باآليات القرآنية  الحسنة

رةواألحاديثالنبوية  الشريفة المقر 

وضعيات تعلمية مختارة يمارس المتعلم في 

ويحترم العالقات مع والسلوكات الحسنة،  اآلداب،

 .أقاربه ومحيطه

آداب الحديث  -احترام الكبير  -

 زيارة األقارب آداب   -والحوار

 

ـ التعّرف على سلوكات تتعّلق 
 ابآلداب 

ـ ممارسة سلوكات تتعّلق 
 ببعض املعامالت احلسنة .

في حياته اليومية  م المتعلّ  يسلك

سلوكات تدّل على األخالق 

 الحميدة، والمعامالت الحسنة

 تهذيب السلوك

 سا 3
لمراحل طفولة سليم العرض ال-

 صل ى هللا عليه وسل م. الرسول

على في وضعيات تعلمية مختارة يعرف المتعلم 

 موله ونسبه..

رضاعته من   -كفالته   -مولده  -

 حليمة السعدية

 نسبه -مولده -

 كفالته  -
 مولد على المتعلّم يتعّرف 

 .الرسول صلىاهلل عليه وسلّم

مبادئ أّولية 
السيرة في 

 النبوية
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 المدنيـةالتربية  برنامج

 للسنتين األولى والثانية ابتدائي
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 تقديم الماّدة:  .1

يش كمواطن يشعر بممسؤوليته، ويعي التزاماته تجاه مجتمعه ويمساهم في ـله للعإعداد الفرد للحياة إعدادا يؤهّ ، والمواطنةعل  المتعلّم تكوين في  في التعليم االبتدائي التربية المدنية تمساهم

ي ويؤدّ  ،ما له من حقوقيبدأ في ممارمسة  حيث  ،مها لدى المتعلّ نميتن عل  المدرمسة توالتي يتعيّ  ،والقيم الروحية والمواطنة التي تربط التلميذ  بمجتمعه ووطنه ،قيم الهويةيكتمسب ف ،بنائه

  .ق بوطن والتفتح عل  العالموالتعلّ ، ف مع الوضعيات الحياتية المطروحة في محيطه االجتماعيالتكيّ  عل  قدرتهه المدني وحمسّ ي وينمّ  واجبات، ما عليه من

 

واحترام ، والعنفالميز العنصري ونبذ  خر،وقبول رأي اآل ،بإكمسابه مبادئ النقاش والحوارمتعّلم ديمقراطية لدى الالتنمية ثقافة كما تهدف التربية المدنية في هذه المرحلة إل  

 .الهيئات الدولية واإلقليميةو مسات الوطنيةالمؤمسّ 

 

في حّد ذاتها. وقد هيكلت  االجتماعي المسليم لدى المتعلّم ، ال غايةومسيلة من ومسائل بناء المسلوك المعرفية  هاوتشّكل مواردوتتكامل التربية المدنية مع كّل المواد المدرمسية تأثيرا وتأثّرا، 

 الديمقراطية الحياةميدان  المدنية؛ الحياة ميدان الجماعية؛ الحياةميدان  :، وهيممستوى مين في كلّ المتعلّ  وخصائص نموّ اإلبمستمولوجية،  وخاّصيتها تماشيا في ثالثة ميادينهذه المعارف 

 ، والمؤمّسمسات
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 برنامج التربية المدنية للسنة األولى من التعليم االبتدائي .2

محسوسة من محيطه األسري  انطالقا من أمثلةوالرموز الوطنية،التعبير عن احترامه للذات واآلخرينفي نهاية السنة األولى من التعليم االبتدائي يكون المتعلّم قادرا على 
 .والمدرسي

الكفاءة 
 الشاملة

 الوطنيةالهويّة  يكتشف هويته الشخصية

القيم 
 والمواقف

 الضمير الوطني  يحترم األلوان و الرموز الوطنية

 المـواطنة يؤدي واجباته نحو نفمسه ونحو اآلخرين

 التفتّح على العالم  يكتشف محيطه المحلي بشكل تدريجي   

 فكري   طابع العالقة بين مفهومين اثنين.يربط  ـ يمستثمر المعلومة -

الكفاءات 

 العرضية

يعرض بشكل شفوي  معلومات   -يتواصل بشكل جيد ومفهوم من طرف  اآلخرين  -يرتب المسندات ويصنفها حمسب معيار النوع ، اللون والشكل( -

 مكتمسبة

 طابع منهجي

 تواصلي   طابع يتمتع باالمستقاللية شيئا فشيئا

 شخصي واجتماعي     الشخصي.ينظم عمله 

التعلمية الوضعيات أنماط التقويم ومؤشرات معايير الّزمـن المعرفية المحتويات   الميدان الختامية الكفاءة لكفاءةات ابمركّ  

11 

 حّصة

 يميز بين انواع التحية المالءمة:

اختيار : توظيف أدوات المادة

 الوقت 

 التحية  لفاظ اذكر : االنسجام

 يبادر بالتحية   : التمايز

تخص تعلمية  مشكلة اتـ طرح وضعي

 من خالل : التواصل

 ـ ربط عالقة مع اآلخرين 

ـ  احترام المعلم والزمالء والكبار 

 .وطاعة الوالدين

 قواعد اللياقة 
 ة التحيّ  وردّ  ،ـالتحية

 الوالدين طاعةـ 

 ـ احترام الكبار

ف عل  مختلف بعد التعرّ ةالتحيّ  ي ويردّ ـ يحيّ 

 ة.التحيّ  ألفاظ

ـ يربط عالقات اجتماعية مع اآلخرين  في 

 محيطه األمسري والمدرمسي .

  لوالدينل طاعتهـ يعبر عن احترامه للكبار و

يبدي سلوكا  .1

يجابيا في محيطه إ

من خالل التعرف 

التواصل   على قواعد

وربط العالقة مع 

 .اآلخرين

الحياة 
 الجماعية

 اآلخرينإدماجية :  التواصل مع وضعية 

09 

 حصص

 

ذكر عناصر  :المالءمة

 الهوية الشخصية  

 توظيف أدوات المادة 

 يتحرك في حيز مكاني  -

االمسم يربط : االنسجام

 البطاقة ب

عن يميز الذات : التمايز

 اآلخر 

 :تخصتعلمية  مشكلة اتوضعي  

 (الهوية الشخصية ) االمسم و اللقبـ عناصر 
بطاقة التعريف المدرمسية  ) االمسم ـ  انجازـ 

 اللقب ـ المسن ـ الصورة( 
 و تقديم اآلخرينالتعريف بنفمسه  ـ

 الهوية :

 ـالهوية الشخصية  

 ـ بطاقة التعريف

 المدرمسية

ف عل  العناصر التي تكون ـ يتعرّ 

 هويته الشخصية.

ـ   المدرمسية تعريفالـ ينجز بطاقة 

 .م اآلخرينويقدّ  ،م نفمسهيقدّ 

يتواصل بشكل  .2

 اآلخرينايجابي مع 

ف على بعد التعرّ 

ته  عناصر هويّ 

 الشخصية .

 الحياة

 المدنية
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 إدماجية وضعية

 حصة 12

المقطع  امستظهار المالءمة :

 النشيد الوطني األول من 

 :توظيف أدوات المادة 

 . بألوانهطني ورمسم العلم الي

يربط بين العلم : االنسجام

 والنشيد الوطنيين 

 يعبر بالرمسم التمايز :

 :تخص تعلمية  مشكلة  اتوضعي

 من النشيد الوطني   األّول  مقطعال ـ حفظ
 بألوانهطني وـ رمسم العلم ال

 .تحية العلم الوطني الوقوف ممستعّدا أثناء ـ 

 

 

 الرموز الوطنية :

 ـ  العلم الوطني 

 ـ النشيد الوطني

 

النشيد المقطع االول منن  ـ يحفظ 

 الوطني .

يعبر عن مسلوك مسوي أثناء تحية  -

 العلم .

يقدم عمال فرديا أو جماعيا له صلة  -

 بالرموز الوطنية 

 

ينطلق من أمثلة   .3 

محسوسة في محيطه  

االسري والمدرسي  

للتعبير عن  سلوك 

ايجابي تجاه الرموز 

 الوطنية

الحياة 

الديمقراطية 

 والمؤّسسات

 إدماجيةوضعية 
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 لثانية من التعليم االبتدائيابرنامج التربية المدنية للسنة  .3

 الكفاءة الشاملة  محافظا على الممتلكات العامة والخاصة ،ممارسة حقوقه وتأدية واجباته في بيئتهم قادرا على يكون المتعلّ  ،في نهاية السنة الثانية من التعليم االبتدائي

 الوطنيةالهويّة  يكتشف هويته الشخصية

 مــقيال
 مواقفالو

 الضمير الوطني  يحترم ألوان  العلم و الرموز الوطنية

 المـواطنة يؤدي واجباته نحو نفمسه ونحو اآلخرين

 التفتّح على العالم  يكتشف محيطه تدريجيا من القريب إل  البعيد

 فكري طابع بين مفهومين اثنينيربط العالقة  - وينظمها بشكل منطقيينتقي معلومات ضرورية  -يمستثمر المعلومة  

الكفاءات 
 العرضية

 طابع منهجي ومصادرها يرتب الوثائق حمسب نوعيتها -يتّخذ طرق عمل ناجعة

 تواصلي طابع و كتابة معلومات مكتمسبةأيعرض شفويا  -يتواصل بشكل جيد ومفهوم من طرف اآلخرين

 فردي واجتماعي ينّظم عمله الشخصي  ـ يتمتّع باالمستقاللية شيئا فشيئا -يعبر عن اختياراته  ويتقامسمها مع 

معايير ومؤشرات   الحجم الساعي 
 التقويم 

ةالمحتويات المعرفي أنماط الوضعيات التعلمية  الميدان الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة    

 حصص 10

المالحظة كأداة تقويم 
 : المالءمة
عناصر ا  ـ يذكر

 لبيئة   ا
توظيف أدوات 

 المادة 
ـ امستعراض صور 

 ومشاهد. 
 االنسجام

ـ يربط بين النظافة 
 وجمال المحيط

الدقة في  :التمايز
 الربط

 :وضعية مشكلة  تخص 
التربة  –الهواء  ،عالقة بين حياة اإلنمسان وعناصر البيئة ) الماءإقامة الـ 

 باعتماد المسندات  ـ النبات(
 
 حقيقية  دالة عل  النظافة وضعيات ل صور ومشاهد امستعراضـ 
 

من خالل ـ إبراز أهمية المحافظة عل  البيئة واثر ذلك عل  الصحة 
 .التشجير أو حملة تطوعية لتنظيف المحيط

 النظافة وحماية البيئة 
 ـ قواعد النظافة
 ـ عناصر البيئة 

 ـ الممساحات الخضراء
 

 

ـ يتعرف عل  
العناصر التي 

 تشكل البيئة
األضرار  يالحظ ـ 

يلحقها االنمسان التي 
 بالبيئة 

ـ يقترح  قائمة 
للحفاظ  إجراءات 

عل  قواعد النظافة 
 والبيئة

يعبر بسلوك  .1
يجابي في محيطه إ

عن التزامه بقواعد 
النظافة والمساهمة  

 في حماية البيئة
 

اة ــالحي
 الجماعية

 

 إدماجية وضعية
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14 
 حصة

 : المالحظة كأداة تقويم
 المالءمة :

 ـ يميز بين حقه وواجبه

 توظيف أدوات المادة 
 ـ يمسطر برنامج عمل

 االنسجام
واجب إتقان بين  يربط  –

 العمل والحق في الراحة
 التمايز :

 ـ يربط بين مفهومين 

 وضعية مشكلة  تخص  
انطالقا من وضعيات  ، الحق والواجب تبين ـ 

 األمسري والمدرمسي .من المحيط 
 واجباته  من خالل أداءو إتقانه ـ التحمس للعمل 

 بوضع برنامج للمذاكرة .المدرمسية 
 

 الحقوق والواجبات:
 الحق في التعليم ـ
الحق في الراحة  -

 واللعب 
ـ واجب الطاعة 

 واالحترام  
 ـ واجب االنضباط 

 . ـ اتقان  العمل

ف الحقوق والواجبات ـيصنّ 
مسند معط    أمساسعل  

. 
  بين ما هو حقّ يقابل   -

 وما هو واجب .
ـ يتصرف بشكل ممسؤول 
 .بإتقانه  للعمل المطلوب

 بين الحقّ ز يميّ .2
والواجب من خالل 

في  اةـالحي امـنظ
ا ـتبع ،مــالقس

للبرنامج الدراسي 
ا ـيمؤدّ  ،اليومي

 .عمله بإتقان

 
 الحيــاة المدنية

 

 إدماجية وضعية

8 

 حصص

 المالحظة كأداة تقويم :
 المالءمة :

الممتلكات العامة يميز بين ـ 
 و الخاصة 

 توظيف أدوات المادة 
ـ امستعمال األثاث 

 والتجهيزات

 االنسجام
تصور محددات الخاص 

 والعام
 : التمايز

ـ إبداء اإلحمساس بممسؤوليته 
 تجاه الممتلكات

 وضعية مشكلة تخص
 الممتلكات الخاصة والممتلكات العامةـ طبيعة  

 من خالل األثاث والتجهيزات المدرمسية 
 

 وضعية مشكلة تعلمية تخص :
جرد بعض الممتلكات الخاصة والممتلكات ـ 

 العامة في نحيطه القريب 
 

 :وضعية مشكلة تخص
أثاث المدرمسية و األدواتالمحافظة عل   ـ

 .القمسم والمرافق األخرى

 الممتلكات :
 الممتلكات العامة 

 الممتلكات الخاصة 

يقدم أمثلة عن ممتلكاته ـ 
الخاصة والممتلكات 

 المشتركة .

ـ يصنف الممتلكات 
الخاصة والعامة من  

 خالل مسند معط .

ا يتعلق  مـ  يبرر ممسعاه في
 بالحفاظ عل  الممتلكات

ـ بعد الكشف   3
عن الممتلكات 
العامة والخاصة في 
محيطه المدرسي  
يعبر عن مساهمته 
 في  الحفاظ  عليها 

الحياة 
الديمقراطية 
 والمؤّسسات

 إدماجية وضعية
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 بية العلمية و التكنولوجيارالتبرنامج 
 ابتدائي للسنتين األولى والثانية

 
 

 

 

 

 

 



 األّول من التعليم االبتدائيهج الطور امنملّخص 
 

 39                                                                                                       2016  - وزارة التربية الوطنية
 

 تقديم الماّدة .1

 
ة، لممسايرة التطّور المتمسارع إّن إدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجية في جميع ممستويات التعليم االبتدائي، كان بغرض تحقيق غايات تمستهدفها منظومتنا التربوي  

وتومسيع إدراكه لجمسمه، وللزمان والمكان تكنولوجية، للحياة في شتّ  المجاالت. وهذا يتطلّب تنشئة األجيال عل  التكيّف مع الحياة العصرية المشبعة باالبتكارات ال

 وشعوره، ومهاراته اليدوية والجمسمية والفّنية حمسب ما جاء في القانون التوجيهي للتربية. واألشياء، وتنمية ذكائه 

صول عل  ثقافة علمية وتكنولوجية تؤّهله لالندماج في العالم، ويتحقّق ذلك بـممارمسة  أنشطة ذات طابع امستكشافي عملي، لتنمية اتّجاهاتهم نحو التفكير العلمي الناقد، والح

 وتحليل والوثائق.وبناء تصورات صحيحة وتمثل الظواهر بأكثر موضوعية وعقالنية، وتنمية القدرات المتعلقة بالمالحظة التمساؤل، صياغة الفرضيات وتجريبها، 

ممارمسة التي تمّكنه من  المواقفالمعارف العلمية، والقيم والمنامسب من  مرحلة التعليم االبتدائي عل  الحدّ  التلميذ فييتحّصل مساهمة الماّدة في تحقيق الملمح الشامل: 

 المواطنة. 

نّظمت هذه الموارد في ميادين مهيكلة للماّدة، تتمثّل في: الكفاءات هي التي تحّدد طبيعة الموارد المعرفية والمنهجية الضرورية إلرمسائها. وقد المجنّدة:  ة المواردـطبيع

 .الفضاء والزمن؛ ة وعالم األشياءلمادّ لمحيط ؛ ااإلنسان وا؛ ةنسان والصحّ إلا

تبرز عل  شكل أبعاد تحمل حيث التكنولوجيا، و الكيمياء، البيولوجياو لعلوم المهيكلة: الفيزياءوالمنهجية لالموارد المعرفية من خالل إرمساء ق هذه الكفاءات الممستهدفة وتتحقّ 

 تلك المضامين المعرفية.

ج واالمستدالل والمنطق، وتوظيف األدوات وتمساهم الماّدة في تزويد اللغة العربية بالمصطلحات العلمية وتضمن دقّة المفاهيم ، وبناء الفكر الناقد والتعليل والتركيب واالمستنتا

 .خ مفاهيم التقدير الكّمي والقياس، والمعلمة في الفضاء والزمن، وتمساهم في تقدير الكتل، والمدد الزمنية، ودرجة حرارة الجوّ الرياضية من قواعد الحمساب وترمسي
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 برنامج التربية العلمية والتكنولوجية للسنة األولى من التعليم االبتدائي .2

 .قـوم بتصّرفـات سليمة تجـاه محيطـه القـريبوي على صّحته، يحافـظ الكفاءة الشاملة

يم
لق

ا
 

ف
اق
مو

وال
 

 مي يوالصل في التوا اللغة الوطنية يمستعمل الهوية الجزائرية 

 يعبّر عن حبّه لوطنه، ويحتـرم الحـّق في الحيـاة    الضمير الوطني

 صّحيـة و وقائيـة لوكـات يتبنّي مس ، غيرالحترم ي المواطنة

 م ومسائل العصرنـة ، ال مسيما تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثةيمستخد العالمالتفتّح على 

ية
ض

عر
 ال

ت
ءا

فا
لك

ا
 

 يعبّر عن تصّوراته األّولية، ويختبرها بتجارب بمسيطة لتطويرها  طابع فكري

 طابع منهجي
صور، رمسومات، ...(؛ يقوم بممارمسات يدوية عل  ينّظم مهامه وأعماله المختلفة ؛ يالحظ، ويمستخدم دعامة بديلة للواقع )نماذج، أشرطة، 

 عيّنات طبيعية، ويمستخدم أدوات تقنية من الحياة اليومية

 طابع تواصلي
يمستعمل اللغة الوطنية شفويا بشكل مسليم، موّظفا بعض المصطلحات ذات طابع علمي؛ يمستعمل أنماطا بمسيطة من التمثيل الرمزي: أمسهم، 

 .جداول بمسيطة تتضّمن معلوماتألوان، أشكال ؛  يمستعمل 

 يتفاعل بشكل منمسجم مع اآلخرين طابع شخصي واجتماعي

 الزمن (المؤّشرات في المنهج) التقويممعايير  أنماط من الوضعيات التعلّمية معرفيةموارد الال مرّكبات الكفاءة الختامية الكفاءات الميادين

 

 

 

اإلنسان 

 والصحة

يحافـظ عل  

 ،صّحة جمسمه

م وتيرة وينظّ 

حياته بتجنيد 

تعلّقـة الم مـوارده

بالمظاهر 

 الكبـرى للحياة

 

 خصائص ف علىالتعرّ 

  الحياة من خالل

لمظاهر الخارجـية ا

للوظائف الحيوية 

 الكبرى

 
 
 
 
 
 
 
 

الرؤية، الشّم، المسمع، اللمس،  . الحواّس:1

 الذوق. 

العين، األنف، األذن، : األعضاء الحسية

 .الجلـد، اللمسـان

ية إلبراز دور وضعية تعتمد عل  ألعاب حمسّ  -
 .في تمييز عناصر المحيط الحواسّ 

فات المسليمة لتعبير شفويا عن التصرّ لوضعية  -
 رة.اعتمادا عل  صور معبّ  لحماية الحواسّ 
 وضعية إدماج

  ئهاوأعضا ف عل  الحواسّ يتعرّ  .1

  المحيطز بين عناصر يميّ  .2

فات المسليمة لحماية ز التصرّ يميّ  .3

 الحواس 

18h0
0 

ع الرأس، الممسك باليد، ـ: رفالجمسم اتحرك. 2
 الدفع بالرجل... 

 .فزـ: المشي، الجري، القلأنماط التنقّ 
 .لجمسم يتحرك في مواضع االنثناءا

 ،ة التربية البدنية للقيام بحركاتامستغالل حصّ 
إلبراز  المفاصل حركة بعرقلةل ـوتمثيل أنماط التنقّ 

 إل   ضرورتها في أداء الحركة، والوصول
 المحفظة حملو ،وقوفوال جلوسلل صحيحة وضعيات

 ف عل  الحركة والتنقل يتعرّ  .1
 حركات منمسجمة ل كز التنقّ يميّ  .2
ة ق التوصيات الخاصّ يطبّ  .3

 الجلوس وحمل المحفظة  بوضعيات

 

ومصادرها  ،األغذية متنوعة :التغذية.3

 حيوانية ونباتية.

 ب هذه األغذية في مجموعات أمسامسية.يترت -

يطرح  ،ع في األغذيةل التنوّ وضعية تمثّ  في -

مجموعات  في ضرورة ترتيبهايؤّدي إل  تمساؤال 

 ل إل  تصنيف األغذيةللتوصّ 

، األمسنانبصّحة  االعتناء إل  للتوصّ قصد ا -

 ل  ـطف أمسنان سوّ ـر عن حالة تمسوضعية تعبّ تُقترح 

ز األغذية حمسب مصدرها من يميّ . 1
وحمسب المجموعات األمسامسية  ،جهة

 :.من جهة أخرى
 : ف األغذيةيصنّ  .2
ف عل  بعض األضرار يتعرّ  .3

الناجمة عن المسلوكات المسلبية في 
  :التغذية
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االعتناء بالجسم 
باحترام القواعد 

 الصّحية

 ؛ةس عملية ممستمرّ التنفّ : سمظاهر التنفّ  .4

األنف  من الهواء ويخرج دخلي :سالتنفّ  -

 والفم

، ضرورة التنفس بشكل ممستمر إل  للتوصّ ا قصد

 .عاين وضعيات تظهر امستحالة العيش دون هواءن

 يميّز المظاهر الخارجية للتنفس: .1
 يظهر حاجة الجمسم إل  التنفّس:   .2

 مظاهر  نشاط القلب .5
 القلب ينبض بدون توقف

اللمس والمسمع الكتشاف نبض  توظيف حامستيّ 
 .فق من نبضه بدون توقّ والتحقّ  ،اتهالقلب ودقّ 

 يربط نشاط القلب بالنبض .1
 

 (1h30)                                                                              م  إدمـــاج   موارد الكفاءةوضعية تعلّ 

اإلنسان 
 والمحيط

 

يجابيا إل يتدخّ 

للمحافظة عل   

 ،محيطه القريب

بتجنيد موارده 

 قة بمفهوم المتعلّ 

 ع العالم الحيّ تنوّ 

ع عند تمييز التنوّ 

ف التصرّ  الحيوانات

السليم للمحافظة على 

 ع الحيواناتتنوّ 

 ،ية واألليفةبرّ  :الحيوانات في أوساطها .1

 تعيش في أومساط مختلفة، -

 ،لمنها غذاء مفضّ  لكلّ   -

 منها البيوضة والولودة. -

 ،حظيرة حيوانات محميةلمشاهدة شريط أو صور 

 :عالكتشاف التنوّ 

 ؛الغذاءأومساط العيش، وفي  في -

 .هذه المحميات عن مسرّ  تتمساؤال-

يتعّرف عل  حيوانات في  .1

 أومساطها

يصنّف الحيوانات حمسب غذائها،  .2

 وتكاثرها:
6h00 

 
 النبات ع عندتمييز التنوّ 

ف السليم التصرّ و

  هاعتنوّ  على لمحافظةل

 :النباتات في أوساطها.2
 .واألعشاب ،يراتـ: األشجار، الشجعةمتنوّ  -

 فةـأومساط مختلتعيش  -

 ،ة أو حديقة مدرمسيةزيارة ميدانية لحديقة عامّ  -

ع نوّ ـل إل  التللتوصّ  ،ومعاينة مختلف النباتات

 الكبير في النباتات.

 يتعّرف عل  نباتات في أومساطها .1

للمحافظة عل   يتبع قواعد مسليمة. 2

 النباتات

  ّ1 اج  موارد الكفاءةــم إدمــوضعية تعلh30 

المعلمة 
 في

الفضاء 
 والزمن

  اتـيضبط أوق 

ه اليومي ـنشاط

بتجنيد موارده 

 ةالمدّ  حول

 ،الزمنية

وتسلسل األحداث 

 في الزمن

ة الزمنية ر المدّ يقدّ 

من خالل بعض 

األنشطة اليومية التي 

 يقوم بها

الوقت  الذي يمستغرقه هي  -:ة الزمنيةالمدّ  .1

 . النشاط

ة الزمنية التي تشمل الليل اليوم هو المدّ  -

 .والنهار

  األحد... األمسبوع: امأيّ  -

ر أنشطة مألوفة من أجل ـديم وضعيات تظهـتق -

ل إل  ة الزمنية التي تمستغرقها، والتوصّ مقارنة المدّ 

ام ـتعريف المدد الزمنية المعروفة )اليوم، أي

 .األمسبوع،...(

ر المدد الزمنية لبعض يقدّ  .1

 النشاطات اليومية

يربط األحداث بزمن وقوعها  .2

 .وتمسلمسلها الزمني

ة بتنظيم ق التوصيات الخاصّ يطبّ  .3

 الوقت
4h30 

يربط الحدث بزمن 

ب وقوعه، ويرتّ 

زمنيا مجموعة من 

 .األحداث

مختلف  تتمّ  :ع األحداث في الزمنقتمو. 2

 الوجبات الغذائية،النشاطات اليومية )

 زمنية مدد خالل( اللعب، النوم... الدرامسة،

 .تمسلمسلي وفق ترتيب زمنيّ  ،نةمعيّ 

وأحداث  ،مسرد بعض النشاطات اليومية للتلميذ -

ل إل  معرفة فترات حدوثها والتوصّ  ت بحياته،مرّ 

 .وترتيبها حمسب زمن وقوعها

يواظب على احترام وقته 

الشخصي من أجل تنظيم 

 .ه المختلفةمهامّ 

 :تـتنظيم الوق. 3
 نشاطاتي اليومية تتطلّب تنظيما للوقت.

 

تقديم وضعيات لنشاطه اليومي، ليكتشف ما هو  -
به من تنظيم وما يتطلّ  ،ذوما هو غير محبّ  ،ذمحبّ 

ق بتنظيم وقته ل إل  توصيات تتعلّ والتوصّ  ،للوقت
 .اليومي
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الماّدة 
وعالم 
 األشياء

 
 

 
 
 

ذر ـسليم وح يتعامل بشكل

 األدوات والموادّ  ضـمع بع

بتجنيد ، القريب من محيطه

ببعض  قةالمتعلّ  موارده

 ،يةخصائص األجسام المادّ 

ض أدوات ــووظائف بع

   .الستعمال اليوميا

التمـييز بين الجسـم 

الصلب والجسم السائل 

 ببعض الخواص.

القيام بممارسات 

عملية لتحويل جسم 

 صلـب إلى سائـل.

 :األجسام الصلبة واألجسام السائلة  .1
دة: المسيالن، الممسك، متعدّ  خواصّ  -

 .الشكل، الطفو أو عدم الطفو

د  من ماء مجمّ : الصلبة ألجسام التحوّ  -

 .مسائل مقترن بالحرارة إل  ماء

القيام بممارمسة عملية لتحويل  -

جمسم من الحالة الصلبة إل  الحالة 

المسائلة ، والكشف عن بعض 

 خواّص الحالتيـن. 

وضعية تجريبية تصنف فيها  -

 أجمسام تطفو وأخرى ال تطفو

 وضعية إدماج 

ف على األجسام الصلبة يتعرّ  .1

يذكر بعض  :والسائلة في محيطه
 ؛زة للجمسم الصلبالصفات المميّ 

يميز بين األجمسام الصلبة والمسائلة  -
 .ببعض الخواصّ 

 يشرح كيفية انصهار الجليد. 2

ل الجليد أو ي ظاهرة تحوّ يمسمّ  -
 ؛الثلوج إل  ماء مسائل

ل بب في تحوّ د العامل المتمسّ يحدّ  -
 .د إل  مسائلالماء المجمّ 

13h30 

 

 الموادّ  بعض على التعرف

 ،واألدوات المتداولة

 ومجاالت استعمالها.
القيام  بممارسات 

يدوية على أدوات تقنية 

 .من الحياة اليومية

 :الكتابة والرسم أدوات. 2

 تصنع أدوات الكتابة والرمسم من موادّ 

واألثر الذي  ،ة حمسب االمستعمالخاصّ 

 .تتركه عل  الدعامة

وضعية يمستخدم فيها أدوات  -

، المستخراج العالقة الكتابة والرمسم

مع بين األداة والدعامة المنامسبة لها، 

االحتياطات الالزمة لحمسن 

 .امستخدامها

 يتعرف عل  مواد الكتابة والرمسم .1
   

واألدوات حمسب  ينتقي الموادّ . 2

 أغراض امستعمالها

بع احتياطات الحذر عند امستعمال يتّ  .3

 مصدر فيها التي المدرمسية األدوات

 .خطورة

 

التعبير عن خطورة 

من  وادّ ـبعض الم

ل ـيـالل التمثـخ

 .زيــالرم

ن ـاحترام قواعد األم

 في التعامل مع الموادّ 

 واألدوات ذات مصدر

 .ورةـخط

 :مواد التنظيف والتطهير .3

 ،األنواع  كثيرة -

 ،ذات امستعمال يومي وامسع -

يجب امستعمالها  ،اخطيرة جدّ  هابعض -

 .بحذر

 منر حذال ضرورةإل   للتوّصل -

التنظيف والتطهير التعامل مع مواد 

م حول تمسمّ  عرض حادث منزليّ ، ي

 .فةة منظّ اء امستعمال مادّ من جرّ 

 وضعية إدماج

 :التنظيف والتطهيرفعلىموادّ يتعرّ :1مع

فة المنظّ  ف الموادّ يصنّ : 2مع

 :رة حسب مجاالت استعمالهاوالمطهّ 

قة بحفظ ق التوصيات المتعلّ يطبّ :3مع

 :واستعمالها هذه الموادّ 

 

 

 1h30 وارد الكفاءةـوضعية  إدمــاج م
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 برنامج التربية العلمية والتكنولوجية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي. 3

 .قة بحياته اليومية ومحيطهيقترح حلوال لمشكالت بسيطة متعلّ      ةـــالكفاءة الشامل

م 
قي

ال
ف

اق
مو

وال
 

 يحترم الحـّق في الحيـاة والتعبير العلمي؛  يرمّسخ اللغة الوطنية لغة لالتّصال  الهوية الجزائرية والضمير الوطني

 المواطنة
يتفاعل بشكل ممسؤول مع المحيط؛ يتحلّي بصالت اجتماعية، بتقبّل اآلخر كطرف له آراء ووجهات نظر مختلفة؛ يتبّني مسلوكات ومواقف 

 صّحية و وقائية تتوافق مع المعارف المكتمسبة

 يفّضل امستخدام ومسائل العصرنـة ، ال مسيما تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة على العالمالتفتح 

ية
ض

عر
 ال

ت
ءا

فا
لك

ا
 

 يعبّر عن تصّوراته األّولية، ويختبرها تجريبيا لتطويرها  طابع فكري

 طابع منهجي
أشرطة، صور، رمسومات، مخططات(؛ يقوم بممارمسات يدوية ينّظم مهاّمه وأعماله المختلفة؛ يالحظ ويمستخدم دعامة بديلة للواقع )نماذج، 

 عل  عيّنات طبيعية، ويمستخدم أدوات تقنية من الحياة اليومية؛ يتابع مشروعا وفق خّطة محّددة

 طابع تواصلي
من التمثيل الرمزي: يمستخدم اللغة الوطنية شفويا وكتابيا بشكل مسليم، ويوّظفها بامستعمال مصطلحات علمية منامسبة؛ يمستعمل أنماطا بمسيطة 

 .أمسهم، ألوان ،أشكال؛ يمستعمل جداول بمسيطة تتضّمن معلومات

 يتفاعل بشكل منمسجم مع اآلخرين طابع شخصي واجتماعي

 الزمن ج(في المنه)المؤّشرات  معايير التقويم وضعيات تعلّمية أنماط من الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميادين

اإلنسان 
 والصّحة

 

 ةصحّ  عل  يحافظ

 بتجنيد جمسمه

ول ـح موارده

يرات الجمسمية ـالتغ

 حدوثعل   الدالة

 الوظائف بعض

 .ةـالحيوي

تعريف مظاهر التنفس 

كدخول وخروج الهواء 

 الصدر لحركاتالمرافق 
 

اعتماد القواعد الصّحية 

 للتنفّـس.

عملية التنفّس  مظاهر التنفس:. 1

الهواء فيرتفع ممستمّرة : يدخل 

 الصدر، ثم  يخرج منه فينخفض.

للمحافظة عل  الصّحة يجب  -

ممارمسة الرياضة، واالبتعاد عن 

 األماكن الملّوثـة.

امستغـالل حّصة التربية البدنية إلبراز  -
حركات الصدر وامستمرارها أثـناء 

 وخروج الهواء بدخولالتنّفـس وربطها 
التمساؤل حول قدرة التحّمل البدني عند  -

، وتفـّشي األمراض الرياضةممارمسّي 
 التنّفمسية في األماكن الملّوثة.

 عل  المظاهر الخارجية للتنفس يتعرف. 1

 ز بين الشهيق والزفيريميّ  .2

  يحدد القواعد الصحية للتنفس. 3

4h30  المحافظة على الجسم

 .من اجل النمو السليم
النمو من التعرف على 

خالل مظاهره 

 .الخارجية

 . نمّو جسم الطفل وتطّوره:2
وثقله،  طوله فيزداد الطفل ينمو-

ر قدراته وتظهر األمسنان، وتتطوّ 
 العقلية والحركية.

الصحيح:  حاجات الطفل للنموّ  -
الغذاء المسليم، النظافة، اللعب، 

 والنوم... الراحة

 يةوأهمّ  ر الخارجية للنموّ ـإلبراز المظاه

 تثير وضعيات، اقتراح يةالصحّ  القواعد

 وّ ـالل في النمـالتمساؤل حول االخت

 .الطبيعي لبعض األطفال

 

رات تغيّ الل خه من عن نموّ  ريعبّ . 1
 وتطور جمسمه

 د القواعد الصحية للنموّ يحدّ . 2

  ّ1 م  اإلدمــاجــوضعية تعلh30 
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اإلنسـا
ن 

والمحي
 ط

 ظ على محيطهـيحاف

 القريـب بتجنيـد

قة موارده المتعلّ 

 رىـبالمظاهر الكب

الحيوانية  للحيـاة

 .والنباتية

 

ف على مظاهر التعرّ 

 النبات نموّ 
 

 األخضر للنبات الغذائية الحاجات.1
 .ماءلليحتاج النبات األخضر  -
النبات الماء من الومسط  يمتصّ  -

عه عل  جميع ويوزّ  ،)التربة(
 .األجزاء النباتية

للنبات وضعية تبرز ضرورة الماء 

تثير تمساؤال عن كيفية وصول  ،األخضر

 .الماء إل  جميع أجزاء النبات

 يحدد الحاجات الغذائية للنبات األخضر. 1
 .يفمسر كيفية امتصاص النبات للماء .2

 

16h30  االعتناء بالنباتات

 ككائنات حية

 النبات يزداد عندما ينمو:النباتنموّ .2

 وتظهر  ،والمساق الجذر ومسمك طول

أزهار  ثمّ  ،وفروع عديدة أوراق عليه

 ذوراـلها بـوثمار تحمل بداخ

 مشروع ومتابعة انجاز :مشروع زراعة نبات

 ومتابعة نموّ ل في زراعة بذور ـيتمثّ 

 ر النبات.وتطوّ 

جع بطاقة المشروع في الوثيقة ار

 المرافقة

االعتناء بالحيوانات 

 وصغارها

 لكلّ  :عند الحيوانات التغذية .3

يتغذّى فبعضها ،مميّز حيوان غذاء

 ألعشابباوالبعض اآلخر  ،اللحومب

ة تمسلك الحيوانات مسلوكات خاصّ  -

 عتشابإلا االفتراس :الغذاء عل  للحصول

 أو التمساؤل عن مسبب فصل الحيوانات -
من أجل إيجاد العالقة  الحظيرة في هاضمّ 

بين الغذاء ومسلوك الحيوان للحصول 
 .عليه

 

يصنّف الحيوانات حمسب غذائها: يذكر  .1

 أنماط الغذاء؛ يمسّمي الغذاء لثالثة حيوانات.

يصف بعض المسلوكات الغذائية عند . 2

 الحيوانات

 

الحيوانات : عند الحيوانات التكاثر .4

 همايمكن التمييز بين ذكور وإناث؛

للحيوانات ؛ عند بعض الحيوانات

مظاهر مسلوكية خاصة عند التكاثر 

وكثرة  المظهر تغيير . مثل:
 إصدار أصوات،... .    الحركة،

ل إل  التمييز بين الذكور للتوصّ  - 

واإلناث من خالل بعض الصفات 

ة الخارجية والمسلوكات الخاصّ 

وضعية تظهر ، تقترح بالتكاثر

 .عائالت حيوانية في فترة التكاثر

 :يميّز بين الذكر واألنث : 1مع

الحيوان:يصفمظاهرالمسلوكاتالجنمسيةعند2مع

 ات

:يربط بين التصرف المسليم وحماية 3مع

 الحيوانات

 

 

 1h30 فاءةـوارد  الكـوضعية  إدمــاج م

ة ـالمعلم

 في

الفضاء 

 نـوالزم

مشكالت  يحلّ . 3
 ةق بتقدير المدّ تتعلّ 

واستخدام  ،الزمنية
 الرزنامة في معرفة
األحداث وتنظيم 

 .وتيرة حياته

توظيف الرزنامة في  -
الحياة تنظيم نشاطات 

 .اليومية
تقدير المدد الزمنية  -

 .باستعمال أداة للقياس

الوحدات األمسامسية للزمن التي : الزمن. 1

 .المسنة ،اليوم، الشهر ا:ـتوافق حادثة م

: ة لقياس الزمنتمستعمل أدوات خاصّ  -

لية التي األدوات األوّ  من الرملية المساعة

  نـاس الزمـت لقيـامستعمل

راءة ـل إل  قن من التوصّ وضعية تمكّ  -

 ها.امة وامستخدامـزنوالر

نفمسه في التلميذ  وضعية يجد فيها -

حاجة إل  أداة لمقارنة مدد زمنية 

 .متقاربة

 يمستخدم الرزنامة امستخداما منامسبا: .1

 الرملية المساعة مددا زمنية بامستعمال يقّدر .2

 6h00 يرتّب األحداث زمنيا . 3
التمييز بين األحداث 

واألحداث المتعاقبة 
 .المتزامنة

أحداث في : تعاقب وتزامن األحداث. 2

وفي الحاضر أو الممستقبل،  ،الماضي

 .أو متعاقبة ا متزامنةوتكون إمّ 

تزامن  وضعيات إلبراز مفهوميّ 

وتعاقب األحداث من خالل مسلوكات 

 )مثل الوضعيات غير المسليمة( التلميذ

 1h30 وارد  الكفاءةـة  إدمـاج مـوضعي
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الماّدة 
وعالم 
 األشياء

 
 
 
 
 
 

يحسن استعمال . 4

 في تقنية أداة

 اليومي االستخدام

بتجنيد  ،تلبي حاجاته

موارده حول 

 التكنولوجيةاألشياء 

 .الماّدية وخصائصها

 

 

 

استعمال خصائص الماء  -

 كمذيب
الربط بين تغيير شكل  -

الجسم وخاصية الطفو فوق 
 .الماء أو الغوص

 :السائلةالصلبة واألجسام  خواص.1
في  لّ ـعض األجمسام الصلبة تنحب -

 .ر طعمه و/أو لونهـفتغيّ  ،الماء

يمكن صنع أشياء تطفو فوق الماء  -
 ة تغوص بتغيير شكلها.من مادّ 

االختفاء الظاهري  وضعية حول -
 ،الماء في الملح لقطعة من المسكر أو

 .للوصول إل  مفهوم المحلول المائي
ل إل  إمكانية ألعاب تمكن من التوصّ  -

إل   ،تحويل جمسم ال يطفو فوق الماء
 جمسم يطفو، إلبراز العالقة بين شكل

  وطفوه الجمسم

 يعرف المحلول المائي .1

   يشرح كيفية تحويل جمسم يغوص .2

 إل  جمسم يطفو فوق الماء

15h30 

ف على تأثير الحرارة رّ ـالتع

 .امـعلى بعض األجس

ق القيام بممارسات تتعلّ  -

تها طبيععلى ة فاظ المادّ تباح

 .لهابعد تحوّ 

ر الحرارة تؤثّ : ةالت المادّ تحوّ  .2
لها في بعض األجمسام الصلبة وتحوّ 

 إل  أجمسام مسائلة.
ل الجمسم من الحالة الصلبة إل  يتحوّ 

ويحتفظ بامسمه  ،الحالة المسائلة
 وطبيعته.

 وضعية تثـير تمسـاؤال حول -

 تأثير تحت ض الموادّ ـار بعـانصه

 ةـيخاصّ الحرارة للتوّصـل إل  

 .ة عل  طبيعتهاادّ ـظة المـمحاف

    ل من الصلبف عل  التحوّ يتعرّ  .1

 :إل  المسائل
 عل  األجمسام محافظة من قيتحقّ  .2

 رها بعد االنصهاخواصّ 

التعبير عن الخواّص 

 الماّدية للهواء

توجد : ةالهواء حالة ثالثة للمادّ  .3

الحالة ة تدع  حالة أخرى للمادّ 

 .مثل الهواء ،أو البخارية ،الغازية

 العين عن ةة خفيّ مادّ  الهواء -

وضعيات  ، تقترحالهواء يةمادّ  إلبراز

 :حول ة التلميذتثير حير

مقاومته  -تحريك الهواء لألجمسام -

 .زا من الفراغشغله حيّ   - للحركة

ف عل  آثار وجود الهواء يتعرّ  .1

 :يةه المادّ وخواصّ 
 : الهواءد وجود يجمسّ  .2

ف على مختلف التعرّ  -

 .األدوات البسيطة

انتقاء األدوات المالئمة  -

 رضـب الغـحس دامهاـواستخ

 :أدوات االستعمال البسيطة. 4
ومجاالت امستعمالها كثيرة  ،دةمتعدّ  -

 اشة، المطرقة،...، الكمّ مثل: المفكّ 
 .فتهافن و وافقي أداة شكل لكلّ  -

تتعلق ألعاب وضعية تتمثّـل في 

، للتعّرف عل  بتصليح عطب ما

 ها.امستخدامأدوات بمسيطة وكيفية 
 

ف عل  أدوات االمستعمال يتعرّ  .1

 البمسيطة

 شكلهاخالل ز وظيفة األدوات من يميّ  .2

 

في  دور الطيّ  ف علىالتعرّ 

صناعة أشياء متينة من 

 مطاوعة. موادّ 
 بالطيّ  صنع أدوات

تثمين دور طي المادة في 

 الصناعة.

 :ةأشياءمصنوعةبطيّالمادّ .5
يمكن مضاعفة متانة ماّدة  -

 لاللتواء بطيّها.

نحصل عل  الكثير من األشياء  -

 الصناعية بهذه الطريقة.

وضعية تثير تمساؤالت حول 

 موادّ متينة من أشياء الحصول عل  

 ل إل  دور طيّ للتوصّ  ،مطاوعة

 .في تصنيع أشياء متينة ةمادّ 

 :المطاوعة ف عل  بعض الموادّ يتعرّ  .1
 :المطاوعة الموادّ يميّز المواّد المتينة و .2

 

 1 اءةـوارد الكفـم ة  إدمــاجـوضعيh30 
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 :ةادّ ـم المـديتق .1

وامستكشاف األذن وتربية والمسمّو بالعواطف، ، هـــلدي الجماليالذوق  تنميةويقاظ النفمسي والفكري للطفل، إل  اإل االبتدائية مرحلةمادة التربية المومسيقية في الهدف ت

  .والترفيه عن النفس ،دقّة المسمع المواهب، وتنمية

 أهم األنشطة التي ينبغي عل  المربين التركيز عليها، لكونها أداة اتصال وتواصل وتعبير. منالمرحلة هذه والتربية المومسيقية في 

الزائدة لدى  تتصرف الطاقاو شخصية التلميذ،لتكامل الفكري والوجداني في إنّها تعمل عل  تنمية ا .يـةوفنّ  ،تربويةوظيفتين أمسامسيتين: بتقوم ، فإّن التربية المومسيقية وعليه

 .ة مع اآلخرينـوالمشاركة الوجداني، عمل الجماعي روح الاالنمسجام وفيه غرس وت ،الطفل بالتعبير الفنّي

 : من خالل في تحقيق الملمح الشامل التربية المومسيقية تساهم

 ؛يوالمسرور في الومسط المدرمس  المرح جوّ نشر  -

 جمالية؛فنّية الال وممارمسة ميولهفي النفس لدى التلميذ، وتعويده عل  النظام  تعزيز الثقة -
 ؛الرصيد اللغوي من خالل األناشيد واألغاني التربوية، وتنمية تذّوق اإليقاع الشعريتنمية  -

 ؛ب األذن عل  التمييز بين األصوات، واللمسان عل  النطق المسليمتدري -
 ؛قبل أن يتمّكن من القراءة المسنة األول  التي يعتمد فيها المتعلّم عل  المسمعال مسيما في  تنمية كـفاءة اإلصغاء، -
 م عل  تركيز االنتباه بفضل ما يمسمعه من أغان تربوية، وما يصاحبها من إيقاع ولحن.تدريب المتعلّ  -

  
  المومسيقية  جموعة من المعارفم، إل  جانب (الذوقتربية التهذيبي ) الجانب التربوي عل  كان كّل التركيز يزتركّ  التي يتضّمنها البرنامج، فإنّها طبيعة المواردو 

 : اهم في بناء شخصية المتعلّم، مثلالتي تمس البمسيطة

 مفاهيم الصوت وقمسماته، -

 ،تعلّق باللغة المومسيقيةتمفاهيم  -

 ،واآلالت المومسيقية  ،والمؤلفين المومسيقيين ،القوالب المومسيقيةك ،أدبيات المومسيق بمفاهيم تتعلّق  -
 ف عل  التراث الوطني، والعربي والعالمي.يتعرّ لرصيد كاف من األناشيد واألغاني التربوية،  -
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 لسنة األولى من التعليم االبتدائيالتربية الموسيقية لبرنامج  .2

 

الكفاءة 
 الشاملة

شكلها وطابعها الصوتي، ويضبط إيقاعا باستعمال و تصنيفها من حيث عائالتهايستمع إلى اآلالت الموسيقية قصد ويصدر أصواتا معتمدا على معايير الصوت، 

 ي مجموعة من األناشيد واألغاني التربوية.رموز بسيطة، ويؤدّ 

 القيـم

 والمواقف

 أداء النشيد الوطني وأغاني تربوية تخدم الثوابت الوطنية الهوية الوطنية

 بالضمير الوطني  القيم الخاصة  لترمسيخ  التربويةعن طريق أداء األغاني  الضمير الوطني

 تكمسب المتعلم مسلوكيات حميدة  أداء أغاني تربوية المواطنـــة

الكفاءات 
 العرضية

 ةشفهيال اللغةمن  مالتحكّ  -الزمن مفهوم إدراك – الصوت معايير بين التمييز ذات طابع فكري

 .التربوية واألغاني األناشيد عبر الجماعي العمل في االندماج -الوطني للنشيد المسليم األداء ذات طابع منهجي

 .وجماعيا فرديا الصوت امستعمال ذات طابع تواصلي

 .صوتية مجموعة ضمن التربوية واألغاني األناشيد أداء في المشاركة ذات طابع شخصي اجتماعي
  

 الزمن معايير التقويم أنماط من الوضعيات التعليمية المعرفيةالمحتويات  مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية المياديــن

التذوق 

الموسيقي 

 واالستماع

 

 معايير ل ع معتمداا أصوات يصدر

 المومسيقية اآلالت إل  يمستمع الصوت،

 شكلها عائالتها، حيث منها تصنيف قصد

 .الصوتي وطابعها

 أداء في بصوته ميتحكّ -

 معايير وفق أصوات

 .الصوت

 المقترحة اآلالت بين زـيميّ  -

 اآلالت عائالت وفق

 .المومسيقية

 من األصوات -

 والبيئة الطبيعة

 .لمحيطة

 المعايير)  الصوت -

 (ومميزاته

 اآلالت عائلة -

 النفخية،) المومسيقية

 (  الوترية اإليقاعية،

 من نماذج إل  االمستماع من انطالقا -

 المحيطة والبيئة الطبيعة األصوات

 محاكاتها ويحاول عليها مالمتعلّ  يتعرف

 

 عل  التعرف -

 البشرية األصوات

 وتحديد والطبيعية

 .الصوت معايير

 اآلالت وتمييز تمسمية -

 .المومسيقية

 د25

النشيـد 

واألغنية 

 التربوية

 التربوية األغاني من مجموعة يؤدي

 .واألناشيد

يؤدي األغنية التربوية أداء  -

صحيحا مع احترام النطق 

 المسليم للكلمات

 والممسايرة المنتظمة لإليقاع

 الوطني النشيد -
 نشوداتم مجموعة -

 تربوية وأغاني

 أو النشيد لموضوع تمهيد خالل من

 الكلمات تقديم يتم التربوية األغنية

 والمعن  اللغة حيث من ودرامستها

 . اإلجمالي

 المسليم األداء -
 الصحيح النطق -

 .للكلمات
 د20
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 من التعليم االبتدائي ثانيةاللسنة برنامج التربية الموسيقية ل. 3
 

الكفاءة 
 الشاملة

مع التحكم في  ،إيقاعية ولحنية بسيطة ويبتكر جمال ،ويستمع لآلالت الموسيقية قصد تصنيفهما من حيث مميزاتهما ،يحاكي مجموعة من الجمل الموسيقية
 ي أغاني تربوية.ويؤدّ  ،النبض

 القيـم

 والمواقف

 الوطني وأغاني تربوية تخدم الثوابت الوطنيةأداء النشيد  الهوية الوطنية

 عن طريق أداء األغاني التربوية لترمسيخ القيم الخاصة بالضمير الوطني الضمير الوطني

 يحافظ عل  التراث المومسيقي الوطني ويعتز به من خالل االمستماع وأداء بعض النماذج البمسيطة المواطنـــة

 عل  أنواع مومسيق  الشعوب األخرى من خالل التعرف التفتح على العالم

الكفاءات 
 العرضية

 .المومسيقية واآلالت الجمل بين تمييز ذات طابع فكري

 تحليل وامستنتاج أنواع الجمل المومسيقية واآلالت التي تعزفها ذات طابع منهجي

 امستعمال الصوت فرديا وجماعيا -امستعمال اللغة شفهيا  ذات طابع تواصلي

 المشاركة في أداء األناشيد واألغاني التربوية ضمن مجموعة صوتية  اجتماعي ذات طابع شخصي

 الزمن معايير التقويم أنماط من الوضعيات التعليمية المحتويات المعرفية مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية المياديـن

التذوق 

الموسيقي 

 واالستماع

 

 الجمل من مجموعة يحاكي

 لآلالت عمويمست المومسيقية

 منها تصنيف قصد المومسيقية

 مميزاتها حيث

 نوع تصنيف -

 جملة وأصل

 مومسيقية

 بين التمييز -

 المقترحة اآلالت

 شكلها وفق

 الصوتي وطابعها

 .ةـــــمومسيقي جمل -

 المومسيقية اآلالت عائلة -

 : متنوعة مومسيقية جمل إل  االمستماع من انطالقا

 المومسيقية الجملة نوع يمستنتج -
 الطول)  حيث من المومسيقية الجمل بين قارنيو زيميّ  -

 (ةوالحدّ  الغلظة واللين، الشدة والقصر،

 نوع عل  التعرف -

 الجمل

 .المومسيقية

 اآلالت تمسمية - 

 .المومسيقية

 د 25

النشيـد 

واألغنية 

 التربوية

 األغاني من مجموعة يؤدي

 .واألناشيد التربوية

 .للحن مسليم أداء -
 المسليم النطق -

 .للكلمات
 المسليمة الممسايرة -
 األنشودة إليقاعا

 .الوطني النشيد -
 أناشيد مجموعة -

 تربوية وأغاني

 مقدّ ي  ،التربوية األغنية أو النشيد لموضوع تمهيدال خالل من

 .المسليم األداء - .لصحيحا أدائه عل  تدربيو اللحن
 الصحيح النطق -

 .للكلمات

 د 20
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 ة:تقديم المـادّ  .1

كما تمساعد عل   .والتصميم الرمسم والتلوين نّ ـف لغةب وإنتاجهافهم الرمسائل المرئية قراءة و ووالتواصل،  التشكيلية هي لغة األشكال واأللوان التي تمساعد عل  التعبيرالفنون  

لة ي، ومنمسجما مع ذاته ومع مختلف األحامسيس المتمثّ العالم الحمسّ  حا عل متفتّ  ا يجعل المتعلّم، ممّ ي األحامسيس والمشاعر الذاتيةتنمّ إل  جانب ذلك، فهي  .اكتمساب ثقافة جمالية

 الجمالي.  هوترقي ذوق ،الثقافي و االجتماعي هتكوينوتمساهم في ي، ذكاء المنتج والمتلقّ ي تنمّ  كما أنّها ية التشكيلية.الفنّ  ابيرفي التع

 .األماكن الثقافية والفنّية ةواالحتكاك بها من خالل زيار  ، لتلميذفي المحيط الثقافي لية المتوفّرة الفنّ لتحف اح عل  تفتّ ال من البدّ  ،لة اعالتشكيلية ف التربيةوحت  تكون  

 غايات التربية التشكيلية في مرحلة التعليم االبتدائي  

الممساهمة واللغة العربية،  وإثراءمن خالل التربية التشكيلة في تحقيق الملمح الشامل، تساهم و القيم الجمالية ، وتنمية، والتخيلالوجداني االنتباه واإلدراك نميةتهدف إل  ت   

 .ا الحضارياإللمام بموروثهو، في معرفة التاريخ الفنّي لألمة

 .  ، ال مسيما الخّط العربيالتصميم ، وفنّ  والتلوينفي ميدانين: الرمسم توجيهي للتربية، ومهيكلة عليه القانون ال وفق ما نصّ التي توّظفها الماّدة، فإنّها المعارف طبيعة أّما 
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 لسنة األولى االبتدائيةالتربية التشكيلية لبرنامج  .2
قصد  األلوانبعدين أو ثالثة أبعاد فردية أو جماعية، ويستعمل ب  بسيطة تشكيليةبينها في إنجاز أعمال مختلف أنواع الخطوط، ويميّز  ينجز الشاملة الكفاءة

 جمالالتذوق 

القيم 
 والمواقف

 ينمي وعيه بالهوية الثقافية الوطنية من خالل إدراكه لتنوع الفنون التشكيلية لألمة الجزائرية. الهوية الوطنية

 والوطنية. األلوانيتعرف عل   الضمير الوطني

 مواقف ومسلوكات تمساهم في نظافة البيئة والمحيط يمسلك وينمي المواطنة

 والوطنية. األلوانف عل  يتعرّ  -يدرك األهمية الحضارية للمنتوج الفني التشكيلي الوطني و مدى ممساهمته في إثراء التراث العالمي التفتح على العالم

الكفاءات 
 العرضية

 يترجم أفكاره تشكيليا شكال ولونا - فكري طابع

 فةايطبق قواعد النظ - منهجيطابع 

 يمستغل التقنيات الفنية الخطية واللونية - تواصلي طابع

 عبر عن أحامسيمسه ومشاريعه من خالل خبراته التشكيلية الذاتية بتوظيف مصطلحات لغوية خاصة بذلك.ي - شخصي اجتماعي

 مالتقوي معايير أنماط وضعيات تعلميةأمثلة عن  يةالمعرفالمحتويات  مركبات الكفاءة     ءة الختاميةالكفا الميدان

فن الرسم 
 والتلوين

ينجز عمال فنيا بسيطا فرديا  

باستعمال األلوان أو جماعيا 

األساسية والثانوية، يعبر 

فيها عن جمال البيئة 

والمحيط الطبيعي الذي 

 يعيش فيــه.

يرمسم عمال فنيا  .1

تشكيليا متنوع 

الخطوط ويلونه 

 باأللوان الوطنية.

ممستقيمة، أنواع الخطوط: 

عمودية، دائرية، 

منكمسرة، مائلة، طويلة، 

 قصيرة، متعرجة...

 

تقنيات الخامات:  
اللطخ، التهشير، 

 التنقيط، الشفافية

 

 مقارنة الخطوط قصد امستنتاج خصائصها. ـ 
امستكشافية تجرب فيها خطوط متنوعة  وضعية ـ 

 االتجاهات 
 الموارد المسابقة  ـ تعلم إدماج

 النطالقيةاتحل من خاللها الوضعية ـ وضعية 

  في المقارنة  الوجاهة 1

 ـ احترام التنوع في الخطوط 2

 ـ ينظم الخطوط وفق اتجاهاتها. 3

 .ـ أصالة العمل  4

يمستكشف مميزات . 2

لخامات الخاصة ا

بالتلوين ويوظفها في 

 انجازاته .

مقارنة رمسومات فنية ـ وضعية انطالقية: 
 مختلفة وتحديد خاماتها 
يجرب رمسومات وفق ـ وضعية تعلمية: 
 خصائصها التعبيرية.

 يدمج فيها مكتمسباته القبلية  ـ تعلم اإلدماج:
 الوضعية المشكلة االنطالقية. حلّ لـ وضعية 

 تقنيات الخامات برسومات  .1

 ـ التوظيف المالئم للخامات. 2

 ـ التعبير عن خصائص الخطوط .  3

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان. ـ 4

يترجم أفكاره . 3

تشكيليا شكال ولونا 
بتوظيف تقنية 

 الخامات

تحليل لوحات منجزة ـ وضعية انطالقية: 
 بخامات األلوان الترابية والمائية. 

 بية والمائية ايجرب األلوان التر :ـ وضعية تعلمية
  مكتمسباته القبليةيدمج ـ تعلم اإلدماج: 

 الوضعية المشكلة االنطالقية. حلّ لوضعية 

 ـ ينفد التقنية المستهدفة  1

 برز الخصائص التعبيرية للتقنية: يـ  2

 ـ إبراز األحاسيس  3

 ـ درجة اإلتقان. 4
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 نّ ـــف
 التصميم

 
 

ينجز تصاميم فنية متنوعة 
ثالثة أبعاد بتقنية الخامات ب

)الطبيعية،  المسترجعة
يبرز فيها ، (االصطناعيةو

مالمس السطوح قصد 
 تجميل المحيط وحمايته.

يمستعمل الخامات .1

الطبيعية وفق 

خصائصها التقنية 

في عمله الفني، 

ي مواقف وينمّ 

  ومسلوكات تمساهم

 في نظافة المحيط.

لقابلة عية ـ خامات طبي

 الصلصال الطين، :للتشكيل

 الصوف الرمل  القطن،

ـ خصائص الخامات 

لينة، خشنة  الطبيعية: 

، ملمساء، صلبة، مرنة

 شفافة، عتمة براقة،

ـ مميزات تقنية الخامات 

 العجن، الضغط :الطبيعية

 .التجويف، الخدش

 خامات المواد المسترجعةـ 

قارورات بالمستيكية، علب 

ورقية ، أوراق الصقة، 

 أوراق الجرائد، أمسالك

 معدنية

 

تمستغل فيها نماذج ـ وضعية انطالقية: 

 لتصاميم بخامات طبيعية.

يجرب خامات طبيعية ـ وضعية تعلمية: 

 في تصميم فني.

: يدمج فيها مكتمسباته القبلية، ـ تعلم اإلدماج

 ينجز تصميما بخامات طبيعية و

 النطالقيةا المشكلة الوضعية حلّ ـ 

 ي بخامات طبيعية.ـ تصميم فنّ  1

 . هاـ يوظف خامات طبيعة وفق خصائص 2

 تنظيم العمل الفني. 3

 د قواعد النظافة.يجسبت ـ درجة اإلتقان4

يوظف الخامات . 2

االصطناعية وفق 

خصائصها التقنية 

في عمله الفني، 

وينمي وعيه بالهوية 

 الثقافية الوطنية.

تمستغل فيها نماذج ـ وضعية انطالقية: 
لتصاميم بخامات اصطناعية، تنتق  من 

 خصائصها. محيط المتعلم قصد تحليل

 يجرب خامات طبيعية ـ وضعية تعلمية: 
 في تصميم فني وفق خصائصها .

ينجز تصميما بخامات ـ تعلم اإلدماج: 
 اصطناعية وفق مميزاتها التقنية.

 المشكلة االنطالقية، بمناقشة الوضعية حلّ ـ 

 .األعمال المنجزة من طرف المتعلمين

 زخارف، علب تغليف لمنتجات وطنية  .1

 يوظف خامات اصطناعية وفق مميزاتها  .2

 تنظيم العمل الفني.  . 3

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان.  . 4

ينجز تصميما ـ 3

بعاد أثالثة  افنيا ذ
بامستعمال الخامات 
والمواد الممسترجعة 
لحماية البيئة 

 والمحيط.
 

تمستغل فيها نماذج ـ وضعية انطالقية: 
 .الممسترجعةمختلفة مجمسمة بخامات المواد 

مواد ممسترجعة  يركبـ وضعية تعلمية: 
  طبيعية واصطناعية.

ينجز تصميما بخامات تعلم اإلدماج:  -
 التقنية. خصائصهاوفق  واصطناعيةطبيعية 

ز تصميم اجبإن ثالثال ـ يدمج المركبات
اصطناعية في وبمواد ممسترجعة طبيعية 

 تشكيل بعض الحيوانات والحشرات.

 مواد مسترجعةمن  ي مركبتصميم فنّ  .1

 يوظف مواد مسترجعة حسب خصائصها  .2

 الفني. هم عملنظّ ي .3

 ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان4
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 ةبتدائياللسنة الثانية االتربية التشكيلية لبرنامج  . 3

ق فيها مبدأ ويصمم نماذج بمواد مسترجعة يطبّ  ؛والثانويةساس األلوان األساسية أالرسم والتلوين، على  مستخدماتشكيليا  عمال  ينجز الكفاءة الشاملة
 التناظر.

القيم 
 والمواقف

 الفنية الخاصة بالعناصر التشكيلة و الرموز الوطنية للمصطلحاتيتشبع بالمعرفة الصحيحة  الهوية الوطنية

 المتمثلة في الرموز الوطنية األلوانو  األشكاليتعرف عل   الضمير الوطني
 خرينيتبن  مواقف ومسلوكات التضامن مع اآل المواطنة

 شكال و لونا عن الرموز العالمية. الوطنيةيدرك تميز العناصر التشكيلية و الرموز  التفتح على العالم

الكفاءات 
 العرضية

 ينّظم أعماله، ويحافظ عل  أدواته، يمساهم في الرمسومات التشكيلية للمدرمسة والمحيط فكري طابع
 يمستعمل الومسائل الهندمسية المنامسبة في أعماله الفنية التشكيلية طابع منهجي

 يمستعين بومسائل اإلعالم الحديثة للبحث عن المعلومة تواصلي طابع
 يعبّر عن ذوقه الجمالي من خالل أعماله شخصي اجتماعي

 التقويم  ومؤشراتمعايير  وضعيات تعلميةأمثلة عن أنماط  يةالمعرفالمحتويات  مركبات الكفاءة     ءة الختاميةالكفا الميدان

فن الرسم 

 والتلويـن

ة فردي ـةال فنياعمأينجز 

 ستعمالمة جماعيو

ات الرسم ـتقنيات خام

 ستغالموالتلوين، 

 المناسبة الوسائل

ينجز عمال فنيا بتقنية . 1

تقنيات خامات الرمسم  من

يعبر فيه عن  ،والتلوين

  الوطنية.  األلوان

خامات الرسم والتلوين: 

صباغ أقالم الرصاص، األ

المائية والترابية، األقالم 

الملونة، أقالم اللباد، الحبر 

الصيني، األلوان الشمعية، 

 األلوان الزيتية. 

تقنيات خامات الرسم 

ة، ي، شفافانلمعوالتلوين:  

 عتمة.

 ،أحمر: األلوان األساسية

 ألوان أصلية ؛ أصفر ،أزرق

ترتكز عل  مقارنة وضعية انطالقية: 
تقنيات امستعمال خامات الرمسم 

 المختلفة

امستكشافية يجرب وضعية تعلمية: 
فيها مختلف تقنيات خامات الرمسم 

 والتلوين.
يدمج فيها مكتمسباته تعلم اإلدماج: 

القبلية، بتقنية خامات الرمسم 
 والتلوين.
 الوضعية االنطالقية. حلّ لوضعية 

تعبيرات تشكيلية ملونة وفق تقنيات خامات  .1

 الرمسم والتلوين.

المعة، شفافة، ) يوظف تقنيات الخامات .2

 (عتمة

 التنظيم واالنمسجام التشكيلي . 3

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان. .4

  
 يعبر تشكيليا بتوظيف. 2

األلوان األمسامسية في اشكال 

هندمسية الممستطيل، النجمة، 

 الهالل.

عل   زترتكّ : وضعية انطالقيةـ 
 مقارنة نماذج فنية من حيث اختالف

  ألوانها
امستكشافية تجرب  :وضعية تعلميةـ 

فيها األلوان األمسامسية بخامة من 
 التلوين 

يدمج مكتمسباته  ـ تعلم اإلدماج:

 تعبيرات تشكيلية ملونة باأللوان األمسامسية. .  1

الخامات اللونية في يوظف إحدى تقنيات  . 2

 امستخراج األلوان الثانوية.

 .اولون التنظيم واالنمسجام التشكيلي شكال .3
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 ينجز العلم الوطني ويلونه. 2

والثانوية،  باأللوان األمسامسية

 يبرز فيه نظافة المسند الفني

نتحصل وية: األلوان الثان

مزج بعل  األلوان الثانوية 

 األلوان األمسامسية

 القبلية 
  الوضعية االنطالقية. حلّ لوضعية 
ل  مقارنة ع زترتكّ  نطالقية:اوضعية 
د األلوان األمسامسية يتحدلنماذج 
 والثانوية

مستخراج األلوان الوضعية تعلمية:  ـ
الثانوية عن طريق مزج األلوان 

يدمج فيها تعلم اإلدماج:  األمسامسية 
 .مكتمسباته القبلية

 .الوضعية االنطالقية لّ لحوضعية  ـ

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان. .4

 

 

 

فـّن 

 التصميم

ينجز تصميما فنيا 

متناظرا باستغالل 

الوسائل وتقنيات 

 والمواد الخامات

 المسترجعة، يطبق فيه

نه ويلوّ  ، تناظرالمبدأ 

على أساس قاعدة 

األلوان األساسية 

 والثانوية،

يطبق مبدأ التناظر في . 1

الممستوحاة إنجاز األشكال 
من األشياء الطبيعة 
واالصطناعية: الفراشة، 

ويتبن   ،النافدة الوجه
مواقف ومسلوك التضامن 

 .اآلخرينمع 

 

 * أحمر + أزرق = بنفمسجي 

 * أزرق + أصفر = أخضر

 برتقالي* أصفر + أحمر= 

تناظر  :التركيب المتناظر

 العينان :الطبيعةاألشياء في 

 األذنان األطراف.
المصنع: ـ في المحيط 

 النافذة المسبورة، الفراشة.

 الخامات المسترجعة

قارورات بالمستيكية، علب 

ورقية ، أوراق الصقة، 

أوراق الجرائد، أمسالك 

 معدنية...

 ترتكز عل وضعية انطالقية: ـ 
 .تناظرال تبرز يةفنّ  تحف مقارنة

يجرب فيها مبدأ ـ وضعية تعلمية: 
 متناظرة  التناظر من خالل رمسومات

يدمج فيها المتعلم ـ تعلم اإلدماج: 
 مكتمسباته القبلية 

تحل من خاللها الوضعية ضعية و
 .المشكلة االنطالقية

تعبيرات تشكيلية مصممة عل  أمساس  .1

 التركيب المتناظر. 

 يوظف التناظر في تركيبات مصممة. . 2

 التنظيم واالنمسجام التشكيلي المتناظر. .3

 اإلتقان.أصالة العمل ودرجة  .4

يصمم نموذجا  بعناصر  .2

د اتشكيلية متنوعة بإيج

حلول منامسبة لمشكالت 

تشكيلية من حيث مالمس 

المسطوح لخامات ممسترجعة 

ة قصد المحافظة ئمن البي

 عليها.

عل   : ترتكزوضعية انطالقية

مقارنة نماذج فنية منجزة بخامات 

 ممسترجعة.

تجرب فيها وضعية تعلمية: 

بالمستيكية، علب ورقية ، قارورات 

أوراق الصقة، أوراق الجرائد، أمسالك 

 . المعدنية

يدمج فيها مكتمسباته تعلم اإلدماج: 

القبلية بتصميم نموذج بعناصر 

 متنوعة

الوضعية المشكلة  لّ لحوضعية 

االنطالقية، بمناقشة األعمال 

  .المنجزة

تصميم لنموذج بعناصر تشكيلية  .1

بامستعمال الخامات والمواد 

 الممسترجعة. 

ف الخامات والمواد الممسترجعة ظّ يو.  2

 في تركيبات مصممة.

التنظيم واالنمسجام التشكيلي من حيث  .3

 األشكال.

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان.  .4
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ينجز تصميما بمواد  .3

ممسترجعة ويلونه عل  

األمسامسية أمساس األلوان 

والثانوية يمساهم بها في 

 معرض داخل المدرمسة.

 

ترتكز عل  مقارنة  وضعية انطالقية: 
 وتحليل نماذج لمواد ممسترجعة 

امستكشافية يجرب وضعية تعلمية: 
 فيها مواد ممسترجعة و يلونها 

يدمج مكتمسباته تعلم اإلدماج: 
بتصميم نموذج بمواد ممسترجعة 

أمساس األلوان األمسامسية  ويلونه عل 
 والثانوية.  

ينجز من ويدمج المركبات وضعية 

بخامات ومواد ممسترجعة،  اتصميم

 .عل  أمساس مبدأ تناظر األشكال

تصميم بمواد ممسترجعة و يلونه عل   .1

 أمساس األلوان األمسامسية والثانوية.   

يوظف التناظر في تركيبات مصممة  .2

األلوان بمواد ممسترجعة ويلونه عل  أمساس 

 األمسامسية والثانوية.

التنظيم واالنمسجام التشكيلي من حيث  .3

 تركيب األشكال و األلوان.

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان. .4
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 التربية البدنية و الرياضيةبرنامج 
 ابتدائي للسنتين األولى والثانية
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 :ةالمـادّ  تقديم .1

 

 فهو. حياته صميم من اللعب، صبغة تكتمسي التي تلك خاصة، عفوية حركية ومسلوكات فاتتصرّ  من نهيتضمّ  ما بكلّ  االبتدائية، المرحلة طفل لدى الحركي التعبير إنّ  

 فيه.     يعيش الذي المحيط في وتأكيدها ذاته إثبات إل  خالله من ويمسع  لمسريعا نمّوها يواكب
 لتعلّمات األوف  الفضاء تبق  التي البدنية التربية حّصة نهضمّ تت ما وهذا لبدنية.ا إمكانياته وحت  ومميّزاته خصوصياته فيه تراع  ومهيكل ممنظّ  إطار في امتداده يجد أن واألفضل

 وخصوصيات، زاتمميّ  من يتطلبه وما والتدريب، التلقين منطق عل  المبني التصور عن هادف. بعيدا تعلّمي قالب في تالميذه مع المعلّم يتناولها نأ اللعب. شريطة صيغة في

 والقيام التالميذ، مع المشاركة يمستدعي ةالحصّ  تمسيير ّ أن العتقادهم بمسيطة بألعاب القيام عن حت  ويعزفون، منها ينفرون االبتدائية المدرمسة معلميّ  األحيان من كثير في تجعل

 مسيرورة خالل من للتالميذ ومرشدا مرافقا مالمعلّ  من يجعل الواقع بينما صعبا. تحقيقها يرون والتوازن، التنمسيق من درجة أوا عضلي مجهودا منهم تتطلّب تمارين أو بحركات

 تعلّمو تعليم منطق ضمن إليه يصبو ما إل  ليصل تغاه،بم تلميذ كلّ  فيها يجد دة،متعدّ  ممسالك عبر حلول مجموعة باقتراح المنشودة األهداف تحقيق إل  داعيا قا،ومشوّ  محفّزا التعلّم،

    . 

 في المتمثّلة الّصحة تمنح ال أنّها إذ ،الفكريّة واالجتماعيّةالحمّسية و-الحركية التربية البدنية شرطا أمسامسيّا لمواكبة الممسار الّدرامسّي، باعتبارها تربية مالزمة للّطفل بأبعادها تبق 

 )التحّكم، أبعاده بكلّ   المهاري الجانب وتطوير تنميّة في كبير بقدر لتتدخّ  بل فحمسب، الفاعل للفرد الّضرورية دقّة( مرونة، قّوة، مداومة، مقاومة، التنفيذيّة )مسرعة، العوامل تنميّة

 في : داللتها وتجد، ةواالجتماعية الذّاتي لّطفلا ّشخصيّة وبلورة تكوين في وكذا، (ةاالمستجاب الهيكلة، التوازن، التنمسيق، اإلدراك،

فإّن التربية البدنيّة بارتكازها عل  األلعاب ضمان للتوازن ، في النّشاط المعتاد للفرد انطالقا من أّن األنشطة البدنيّة مبنيّة عل  تّنّوع اللعب الّذي يجد امتداده  :الوظيفي البعد 

ن طريق الحركات القاعديّة )جري، مشي، رمي، وثب( تمسع  إل  . وعحيويّة )الدموي والتنفمّسي( خصوصاواألجهزة ال إطار تنميّة متنامسقة لكامل الجمسمالوظيفي الحقيقي، في 

 با بذلك آثار المّساعات  الّطوال الّتي يقضيها عل  مقعد الّدرامسة.جنّ تم (، فتمنح الّطفل إمكانيّة تقويم هيأته وتدعيم عموده الفقريّ العظميّ العضلي، الجهازين الحركيين) تطوير
 

 

متخلّصا من الّشوائب والحركات الزائدة، فيكون  ن الّطفل من التعّرف عل  إمكانياته البدنية ومقدرته عل  التحّكم في األشياء،األلعاب يتمكّ عن طريق ممارمسة :  النّفعي البعد 

 ذلك بأقّل تكلفة للجهد وصرف للّطاقة.
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عوائق وحواجز بالنمسبة له يجد نفمسه ملزما  لتخّطيها والتغلّب عليها. فهو بذلك معّرض حين يوضع التلميذ في حّصة التربية البدنيّة أمام وضعيّات إشكاليّة، تمثل  :الخلقيّ  البعد 

 االنهزام.  وآثار ل الفشل، أو تحمّ الفوزو للظفر
 من خالل: المادة في تحقيق الملمح الشامل مساهموت

  ؛تمسهيل النمّو الحركّي من خالل تطوير التحّكم في الجمسم وعمل األطراف ومدى تكاملها -

 ؛اكتشاف جمسمه وأجهزته الحيويّة، ووظائفها، وتأثير الجهد عليها من جهة ومقاومتها للتعب من  جهة أخرى -

  ؛وبذلك يتخلّص من أنانيته أهميّة العمل الجماعّي في إطار مهيكل ومنّظم إدراك -

 ؛المهيكلةالمسيطرة عل  نزواته العدوانيّة والتحّكم في انفعاالته امتثاال للقواعد والقوانين  -

 .اكتمساب ميكانيزمات التكيّفوش حاالت تمستلزم تجنيد طاقاته الكامنة، عيلتلميذ يا جعلالممساهمة في التربية الشاملة عن طريق النشاط الحركي، الذي ي -
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 ابتدائي السنة األولى برنامج التربية البدنية والرياضية للسنة .2
 يضبط حدود مقدرته بعد اكتشاف جسمه ومحيطه للتدخل بأمان : الشاملة الكفاءة

 القيـم والمواقف
 الوطني للعلم االمستعداد الهوية الوطنية 

 الوطن إل  االنتماء حب تنمية الضمير الوطني
 القانون احترام -معه والتعامل الغير تقبل المواطنة

 أخرىيتعّرف عل  رياضيّين من شعوب  التفتح على العالم 

 البمسيطة الحركات مختلف تمييز من المتعلم نيتمكّ  طابع فكري الكفاءات العرضية

 حركية. بأمساليب ومشاعره أحامسيمسه عن يعبر طابع تواصلي
 يحترم خطوات ومراحل عمله طابع منهجي

 جماعي طابع ذات حركية مسيرورة ضمن يندمج شخصي واجتماعي

الزمـــ التقويم معايير وضعيات تعلّمية عن أمثلة المعرفية المحتويات الكفاءة مركبات الختاميـة الكفاءات الميادين

 ن
 

 الوضعيات
 و

 التنقالت

 

 

 يتخذ وضعيات وهيأت

 طبيعية لها عالقة مع

 محيطه المباشر.

 الوقوف وـ الوضعيات الطبيعية من الثبات 
 ـ الوضعيات الطبيعية من الجلوس.

)تشكيل أشياء: غير المألوفة  الوضعيات -
 جمسر ...(.     عربة نقالة،

 المشي العادي الفردي والجماعي. -
 المشي النشيط  الفردي والجماعي . -
 ل  من وضعية أو هيأة ألخرى.التحوّ  -

 التعرف عل  الجمسم ومكوناته-
أخذ الوضعية المنامسبة  -

 للموقف.
 مفهومي المسكون والحركة . -
التحرك الفردي والجماعي  -

 الممسافات. وتقدير

مألوفة متعلقة  وضعيات -
 بالجلوس والوقوف 

وضعيات غير مألوفة  -
 متعلقة بالجلوس والوقوف 

 المساحة حول النشيط المشي -
 وجماعيا  فرديا
 في ينراآلخ مع فضاء ـتقامسم
 والحركة.  المسكون

 ـيجلس بشكل مسليم
 ـ يقف بشكل مسليم

 الثبات عند ـالتوازن
  والحركة

                                                                                                                                                                                                                       النشيط المشي ـ
 المتّزن

 المسليم االمستعمال ـ
 لألطراف.

 

 ح 11

 

 

الحركات 

 القاعدية

 

 ينفّذ حركات مبنية

على تكامل وظائف 

 جسمه

 

 التنقل فرديا مشيا وجريا خفيفاـ 
 ـ التنقل ضمن الجماعة 
 ـ الجري بمسرعة فرديا

ـ التحول من المشي إل  الجري الخفيف ثم 
 المسريع

 ـ التحول من الجري الخفيف إل  المشي 
 ـ اختيار نوعية الجري حمسب الموقف.

 المشي الفرديـ 

 ـ الجري الفردي

 ـ المشي النشيط في فوج

 ـ الجري الخفيف في فوج

 ـ االنتقال من موقف ألخر

ـ المشي والجري الحر في 

 المساحة 

ـ المشي والجري حمسب 

صفوف حمسب قاطرات، 

 حمسب موجات .

 للجمسم مسليمة وضعية ـ
 لمشيا  خالل

 للجمسم مسليمة وضعية -
 الجري  خالل

ات الممسار احترام ـ
 الجري خالل والممسافات

 التنفيذ خالل التوازن ـ

 ح10
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 ابتدائي الثانية البدنية والرياضية للسنةبرنامج التربية  .3

  ترابطها ويحافظ على سليمة قاعدية حركات ينجز الشاملة الكفاءة 

 القـيـــم والمواقف
 االمستعداد للعلم والنشيد الوطنيين الهوية الوطنية 

 تنمية حب االنتماء إل  مجموعة  لتحقيق هدف. الضمير الوطني

 احترام القانون   -تقبل مواجهة الغير  المواطنة
 االعتماد  عل  النفس وحب التطلع التفتح على العالم

 العرضية الكفاءات

 يتمكن المتعلم من تمييز مختلف الحركات البمسيطة طابع فكري
 يندمج ضمن مسيرورة حركية ذات طابع جماعي طابع تواصلي

 وجماعيابناء مشاريع بمسيطة فرديا  طابع منهجي
 يعبر عن أحامسيمسه ومشاعره بأمساليب حركية. طابع شخصي واجتماعي

 الزمن التقويم معايير التعليمية أنماط من الوضعيات المعرفية المحتويات الكفاءة باتمركّ  الختاميـة الكفاءات الميادين

 الوضعيات
 والتنقالت

 

 

يتحول من موقف 
آلخر في الوقت 

 المناسب.

 التحول من الوقوف إل  الجلوس  -
 التحول من الجلوس إل  الوقوف -
 الجري  إل  من المشي التحول -
 من الجري إل  المشي التحول  -
التحول من دور دفاعي إل  دور  -

 هجومي والعكس

 أخذ الوضعية المنامسبة

 ـ عمل األطراف

 ـ التمسارع والزيادة في المسرعة

  الخفض التدريجي في المسرعة ـ

 قراءة الموقف والتجاوب معهـ 

ـ ألعاب ذات طابع تنافمسي أشكالي 

 بين المجموعات تعتمد عل 

االمستجابة المسريعة والمنامسبة لما 

 يتطلبه الموقف

ـ يأخذ الوضعية المسوية في 
 الوقت المنامسب 

 ـ الخطوات الديناميكية
 ـ وضعية مريحة للجمسم

ـ كيفية المهاجمة و التخلص من 
 الخصم

 ح11
2+ 

 للتقويم

 الحركات
 القاعدية

 

 

 طبيعية حركات ينفّذ

 في بسيطة

 متنّوعة  وضعيات

  

 ـ الجري ضمن جماعة بوتيرة خفيفة 

 ـ الجري المسريع فرديا

 ـ رمي أداة بطريفة معينة 

 ـ تخطي مجال بطريقة منامسبة 

 ـ اجتياز حاجز  بأمسلوب منامسب 

 كيفية التعامل مع الفوجـ 

 ـ اكتمساب المسرعة القصوى

 ـ تجنيد القوى وتمسلمسلها

 ـ تقدير الممسافات وضبط الخطوات 

 .تقدير االرتفاع  وضبط االرتقاء

ـ ألعاب ذات طابع تنافمسي 

أشكالي بين المجموعات تعتمد 

 عل  

 الجري والرمي والوثب 

 حمسب ما يقتضيه الموقف 

عدم مزاحمة الزميل خالل ـ 

 الجري

ـ وضعية مريحة للجمسم خالل 

 الجري

 عل  وة والمحافظةـ الدفع بق

 التوازن 

  ـ االرتقاء الحيوي المتزن

 ح01
1+ 

 للتقويم
 

الهيكلة 

 والبناء

 يحّدد ويستغل معالم

 فضاء الممارسة

 حمسبها. التنقالت وضبط الممسافات تحديد ـ
 فرديا. الممارمسة فضاء امستثمار ـ
 جماعيا. الممارمسة فضاء امستثمار ـ

 محّددة . ممساحة في الخصم ـ محاصرة
 

 الممارمسة فضاء ضبط ـ

 محّدد. فضاء ضمن يتحّرك ـ

 فضاء في ـ يشارك الغير

 معين.

  الفردية لمطاردة ألعابا ـ

 محّددة. ممساحة في الجماعية

  معيّن فضاء في التتابع ألعاب ـ

 التنقّالت في التحّكم ـ
 في والتنفيذ المعالم ضبط ـ

 حدودها.
 التوازن عل  المحافظة ـ

 التنفيذ. خالل

 ح07
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 الهيكلة
 والبناء

 
 

 

 األسلوب يحّدد

 والفضاء المناسبين

 داةاأل لاالستعم

 

 ـ التنقل بحمل أداة 

 ـ التنقل المسريع بامستعمال أداة 

 ـ رمي أداة بعيدا

 ـ التمسديد بامستعمال أداة 

خالل ـ المحافظة عل  التوازن 

 الجري

 ـ تقدير حجم األداة وشكلها

 ـ أمسلوب الرمي وعالقته مع األداة 

 ـ طريقة االمستعمال

 ـ ألعاب تنافمسية إشكالية

تعتمد عل  انتقاء نوعية  التنقل  

 والرمي 

 حمسب الموقف والظرف 

 ـ حركات منمسقة

 ـ امسترمسال الحركة 

 ـ مشاركة الجمسم في الدفع

ـ ضبط ممسافة التمسديد وتوجيه 

 األداة 

 
 ح 7
1+ 

 للتقويم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


