
 
 
 

 

 

 لألستاذ يومي  فتر د قترحم

 وفق مناهج الجيل الثاني
 

  ي  ـيم الابتدائـرحلة التعلـمل

 

 

 



 
 
 

 

 عناصر املشروع

 .   ةتوطئ     

جديد دفتر يومي  إعداد رات مبر   :أوال  

فتر اليومي  نموذج مقترح للد    :ثانيـا  

ـــا ــ ــ  مالحظات و توجيهات الستعماله :ثالثـ

 :توطئة

ّا؛ يندرج تحت مّ مناهج الجيل الثاني حدثا بيداغوجيا وطنيا مهم ّعتبر ت        تطبيقه في مطلع العام الدراس ي  ألجل  ، الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنيةى التحوير البيداغوجيسم 

ر  او تبع، 6102/6102 ة، ت البيداغوجيــــــة على مستويــاملمارساالتصورات و ة من ــــمجموع لذلك فسوف تتغي  م هذه املستويات؛ و من ــات عـــد 
 
تيالرسمية وثائق املعل

 
ينبغي مالءمتها ّال

م و هو وثيقة  الدفتر اليومي للدروس،ّ، و على رأسهايل الثانيمناهج الجمع 
 
ن فيهأساسية للمعل رة في التوزيع ألاسبوعيّايدو   لقد صار تو  .ألانشطة البيداغوجية اليومية املقر 

ّّةاملتداولذج االنم
 
تي لم يتم ّّ-مين بين املعل

 
يها من طرف الوزارة بصفة رسمية  ال ّالجيل الثاني، و فيما يأتي م عمل في مناهجات أدّوّملا استجد  من مفاهيم و غير مالئمة  -تبن  شرو  ملّقترح 

ّ.الدفتر  اليومي ألستاذ التعليم الابتدائي ّ

 جديد دفتر يومي  إعداد رات مبر   :أوال

رات إعداد دفتر يومي ّ من       ّ:جديد لألستاذ ما يلي مبر 

 .ءة القاعديةالكفا:ّة بمناهج الجيل ألاول؛ قامت عليها النماذج املتداولة للدفتر اليومي، و منهارتبطمفاهيم م الاستغناء عن (0

ا النماذج املتداولة فهي من وضع دور النشر بالتعاون مع عدم وجود (6 ّ نموذج مقترح من طرف الوزارة؛ أم 
 
 .شينبعض ألاساتذة و املفت

ا تاختالف النماذج املتداول (3 ب ة فيما بينها؛ مم   .التصورات و املمارسات في تباينسب 

رات و املمارسات بين جميع ألاساتذة، و كذا تسهيل مهمّ  -أو أكثر  -ضرورة وجود نموذج  (4 ى من طرف الوزارة؛ لتوحيد التصو  تَبن  شين في    ة املديرينم 
 
و املفت

 .املراقبة و املرافقة



 
 
 

 

(حسب توزيع أسبوعي لنظام الدوام الواحد) نموذج مقترح للّدفتر اليوميّ   :ثانيـا  
ّ

 ه 41 ..........................................................................................  املوافق لـــ م     02 ...................................................................................................................: اليوم ..............................  :ألاسبوع الدراس ي
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 التقويم و مؤشرات معايير من 

مركبة و أاملعرفة  مركبة)

  (التوظيف

 من املنهاج

 من القيم و املواقف

 من املنهاج

  (أهداف تعلمية) عرفيةاملوارد امل

 كتاب التلميذمن 

 (العرضيةالكفاءات)نججية املوارد من املأو  / و  

 من املنهاج 

 (من املنهاج) عرضيةالكفاءات المن 

 عّد كميات صغيرة رياضيات 14
 أشكالمختلف  يستعمل

األعداد : التعبير
 .والرموز واألشكال

 البحث عن عدد عناصر مجموعة مبعثرة -
من ) عناصر 01أو منظمة في رزم ذات 

 (فهرس كتاب التلميذ

 يوظف األعداد في العد -
يستعمل الرموز الرياضية  -

 والترميز العالمي للتعبير بشكل سليم

24 

4 
 .يعّين األعداد شفهيا وكتابيا -
 .يعرف مبادئ التعداد العشري -

 

14 
 تربية علمية 

 و تكنولوجية
 مظاهر التنفس

         وكاتلس تبني -

       صحية قفموا و 

 مع فقتتوا وقائية و 
 .المكتسبة فالمعار

احترام الحق في  -

 الحياة

 ةعربيال ترسيخ -
 للالتصالغة ك الوطنية

 ميلالع والتعبير

         يتعرف على القواعد الصحية للتنفس،  -
و يميز بين الشهيق  و الزفير عندما 

 يمارسها

يستعمل أنماط بسيطة من التمثيل  -
 (ألوان، أشكالأسهم، ) الرمزي

يالحظ و يستخدم دعامات بديلة  -
 (صور ورسومات)للواقع 

- ... 
4 

 المظاهر عمى يتعرف: 1 مع
 .لمتنفس الخارجية

  .التنفس أثناء الصدر حركتي نيعاي -

 - والزفير قيهالش تيلعم يسمي -

 .الزفير و الشهيق بين يميز :2 مع
 حركتي و الصدر حركتي نبي يربط -

 .الزفير أثناء و هيقالش أثناءء واهال

 الصدري القفص حركتي همبأس ثليم -

 .الزفير و هيقالش حالتيفي  

 .للتنفس الصحية القواعد يحدد: 3 مع
 تنفسلل صحية قواعد يذكر -

 .تنفسلل غيرصحيحة وكاتلس يذكر -
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 في البطاقة الفنية للدرس( كفاءة ختامية، أو  مستوى من الكفاءة الختامية، أو مستوى من الكفاءة الشاملة) كفاءة املقطعن تدو  : مالحظة

2عن المقطع األول في الرياضيات و التربية العلمية و الرياضيات لـ س مثال  

يحافظ على محيطه القريب بتجنيد موارده المتعلقة بالمظاهر الكبرى للحياة الحيوانية و النباتية :التربية العلمية و التكنولوجية  

و مشكالت هندسية تتعلق بمضلعات مألوفة و بمقارنة أطوال و استغالل جداول و ذلك بتجنيد معارفه حول  يحل مشكالت جمعية أو طرحية قريبة من واقعه، بإجراءات شخصية،: الرياضيات

011األشكال و األعداد األصغر من   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 :طرح مصطلحات تختلف عن املوجودة في املناهج، مثل .4

 ، الحصيلة، الرياضيات في حياتنا اليوميةن أتمر  ، الوضعيات التعلمية ألاولية

 

 :الواردة في مناهج الجيل الثاني، على التفصيل آلاتيكتفاء باملفاهيم الا .4

 الوضعيات التعلمية ألاولية               وضعيات تعلم املوارد 

 ف مواردي
 
 أتمر ن                      أوظ

  د مواردي)الحصيلة                 أتعلم إلادماج
 
 (أجن

لمقاطع الرياضيات تم تقديم ما يتعلق باآلليات العمودية  في جدول الموارد المعرفية

 :للعمليات الحسابية كما يأتي

 (المقطع الرابع)وضع عملية الطرح  -

 من كتاب التلميذ 401الصفحة                

 (المقطع الرابع)الطرح باالستعارة  -

 من كتاب التلميذ 401الصفحة                 

 (المقطع الرابع)ضرب عددين  -

 من كتاب التلميذ 431الصفحة                 

المحتويات )، و اعتمادا على ما ورد في عمودي 00بدءا من الصفحة  2بالرجوع إلى منهاج س

 :؛ نجد أن  (معايير و مؤشرات التقويم)و ( المعرفية

فاآللية العمودية للطرح غير عملية الطرح تمارس باالعتماد على استراتيجيات شخصية،  -

 مقررة في هذا المستوى؛ باالحتفاظ أو بغير احتفاظ

للتعبيرعن وضعية ضرب،  و حساب جداء باستعمال إجراءات ( ×)استعمال اإلشارة  -

شخصية أو حساب متمعن فيه، أو حساب ذهني، أو بتفكيك العدد المكتوب برقمين، و بناء 

غير مقررة في هذا المستوى؛ باالحتفاظ أو بغير  بللضرفاآللية العمودية جدول الضرب، 

 .احتفاظ

يجب حذف الدروس المتعلقة بآلية الطرح و الضرب، باحتفاظ أو بغير  لمنهاجبا و التزاما

و كذلك من دفتر   431و  501و  401: احتفاظ، من الدليل، و من كتاب التلميذ في الصفحات

 .األنشطة

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من منهاج الرياضيات

 التعليم االبتدائيمن  الثانيةالسنة 

 نص الكفاءة الشاملة

سليم مصطلحات مناسبة وتعبير و هندسية، ويستعمل خواصا والجمع والطرح ووحدات قياس الطول( 4000األعداد الطبيعية األصغر من ) حول األعدادد معارفه يجنبتحل مشكالت ي
 .الاأطو يقارنو ،أو تمثيل أو نقل أو تكبير شكل أو وصفموقع شيء  تحديد تنقل أو لوصف

الكفاءات 
 العرضية

 طابع فكري
 .ويستكشفيالحظ   -
 .يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها  -
 .يستعمل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

  .ينظم عمله  - طابع منهجي
 .مالئمة لحل وضعيات مشكلة استراتيجيةيعد   -

 طابع تواصلي
 .األعداد والرموز واألشكال: التعبير أشكالمختلف  يستعمل  -
 .يعّبر بكيفية سليمة كتابيا وشفهيا  -
  .العالمي الترميز يستعمل  -

طابع شخصي 
 واجتماعي

 .يبذل جهدا للقيام بعمله ويثابر إلتمامه  -
 .أقرانه يتعاون مع  -
 .يثمن قيمة العمل  -

القيم 
 والمواقف

 . ينمي ميله واهتمامه باللغة العربية  - الهوية
  .يعتز باستعمال اللغة العربية لتبليغ أعماله وإنتاجه الفكري  -

 .للجزائر بانتمائه يعتز  - الضمير الوطني
  .يحترم رموز األمة  -

 .يحترم أراء اآلخرين  - المواطنة

 .العالمي الترميز يستعمل  - التفتح على العالم
 .وسائل العصرية والتكنولوجيةال استعمالعلى  ُيقبل  -


