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ر سندا مساعدا للمديرين في عملية يمثل هذا الدفت      

المرافقة والمتابعة ليتمكنوا من توجيه األساتذة خاصة الجدد 

ية التكوين في المناهج قسام بعد عملاألوالذين التحقوا ب

الجديدة، كما أن خبرة وتجربة المدير تساهم بقدر كبير في 

ة التعليمي تحسين وتطوير المدرسة الجزائرية. 
ِّـنار
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أهم المصطلحات الجديدة بعد 

 إصالح المناهج

 ملمح التخرج

 من المرحلة

ويتكون من مجموع الكفاءات الشاملة للمواد. وتستخلص الكفاءات الشاملة    

 حديد ملمح التخرج.للمواد بعد ت

 الكفاءة الشاملة

إلى تحقيقه في نهاية فترة دراسية محددة وفق نظام المسار  هدف نسعى   

الدراسي. لذا نجد كفاءة شاملة في نهاية المرحلة، في نهاية كل طور وفي نهاية 

 كل سنة.

الوضعية 

 االنطالقية

الكفاءة 

 الختامية

كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المهيكلة في المادة )التحكم في الموارد، حسن    

 .(استعمالها وإدماجها وتحويلها

 الميدان
جزء مهيكل ومنظم للمادة قصد التعلم، وعدد الميادين يحدد عدد الكفاءات    

 .الختامية التي ندرجها في ملمح التخرج

الكفاءة 

 العرضية

تتكون من القيم والمواقف، والمساعي الفكرية والمنهجية المشتركة بين مختلف    

ي ينبغي اكتسابها واستخدامها أثناء بناء مختلف المعارف والمهارات، المواد الت

 .والقيم التي نسعى إلى تنميتها

المخطط 

السنوي لبناء 

 التعلمات

راسي، ضمن مشروع تربوي، يُفضي إلى تحقيق هو مخطط عام لبرنامج د   

الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية. انطالقا من الكفاءات الختامية 

 .للميادين، ويُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة

 المقطع التعلمي

هو مجموعة مرتبة ومترابطة من األنشطة والمهمات، يتميز بوجود عالقات    

تربط بين مختلف أجزائه المتتابعة في تدرج لولبي، يضمن الرجوع إلى التعلمات 

 .القبلية لتشخيصها وتثبيتها، من أجل إرساء موارد جديدة لدى المتعلمين

مدمجة تعرض في بداية المقطع التعلمي وتتضمن أغلب وهي وضعية مشكلة    

 .يث يتم حلها في نهايتهالموارد المحددة في هذا المقطع، ح

ة التعليمي
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 :عند زيارة األستاذ يجب مراعاة عدة أمور أهمها

 .إشراك المتعلمين في جميع مراحل العملية التعليمية التعلمية -

 .بين التالميذ الفروق الفردية مراعاة -

 .استعمال وسائل اإليضاح وتذكير األساتذة بوجودها -

 .ألنها الركيزة األساسية في عملية التعلم استعمال الوضعيات المشكلة في جميع الحصص -

تفعيل التقويم اآلني في عملية بناء التعلمات لمعرفة مستوى تحقيق أهداف التعلم خاصة اللوحة  -

 .والطبشور

 .متابعة تفعيل حصص مواد اإليقاظ لما لها من أهمية في تنشيط المتعلمين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات

 التقويم

 .فقط يل النقاطالتأكد من وجود دفتر للتقويم الوظيفي وليس لتسج

 .هذا الدفتر يجب أن ُيراعى فيه ما يلي

كراس المعالجة مطلوب ألنه يقترح أنشطة لمعالجة الصعوبات التي اعترضت المتعلمين في 

 .تحقيق أهداف الدرس، لتحقيق التحسن المطلوب والمتابعة المرجوة 

 التقويم في جميع الحصص ومع تفصيل أكثر في مادتي الرياضيات واللغة العربية

 كتابة بعض المالحظات الوظيفية تدقق الصعوبات والنقائص.

 اإلدماج(.كتابة مكامن الخلل في المتعلم )في المعرفة واإلجراء أو التوظيف أو 

 تنويع أنشطة التقويم في كراس القسم ألنه مرآة للمستوى العام للمتعلم.

 بإعداد شبكة للتقويم. لمين ويكون مرفوقاإعداد االختبار يراعى فيه مستوى المتع
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 الحصة األولى: فهم المنطوق والتعبير الشفوي

 التعبير الشفوي فهم المنطوق

عرض المنطوق مع مراعاة الجوانب التالية:  ❖

الفكري / اللغوي / اللفظي / اللمحي )اإليحاء 

 واإليماء(.

 تجزئة النص المنطوق ثم  أجرأة  أحداثه. ❖

 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته ❖

 ول النص المنطوق.التحاور ح ❖

التعبير عن أحداثه انطالقا من تعليمات محددة  ❖

وسندات مختلفة تؤدي إلى: عرض األفكار والتعبير 

 عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول الموضوع

 

 : فهم المنطوق والتعبير الشفويالحصة الثانية

 أستعمل الصيغ + أوظف الصيغتعبير شفوي: 

 ويا. ترتيب وتركيب أحداث النص شف ❖

 التركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة. ❖

 مسرحة األحداث. ❖

 

 إنتاج شفوي: الحصة الثالثة

 أنتج شفويا

 التدريب على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات(. ❖

 

 : قراءة اجماليةالرابعةالحصة 

 أقرأ + أفهم + معاني المفرداتالثانية: السنة  أبني وأقرأالسنة األولى: 

استخراج الجمل من الرصيد اللغوي المكتسب في  ❖

 التعبير.

 قراءة الجمل المكتوبة ثم تثبيتها بالمشاهد. ❖

تدريبات قرائية مثل: )تشويش وترتيب الجمل ثم  ❖

 الكلمات باستغالل البطاقات الفردية والجماعية(.

لمات من رصيد إعادة تقديم الجمل ناقصة إلتمامها بك ❖

 معروض عليه.

تدريبات قرائية مثل: )تغيير بعض الكلمات في  ❖

« المشكلة للرصيد»قراءة الكلمات الملونة  –الجمل 

 في الجملة ...إلخ(

 يقرأ النص ويتفاعل معه. ❖

 يتوصل إلى المعنى الصحيح لكلمات. ❖

يجيب عن أسئلة تستهدف المعنى الظاهر والمعنى  ❖

 الضمني.

 رجم المعنى العام للنص.ينتج جمال بسيطة تت ❖

 التعرض للقيم التي يستهدفها النص. ❖

 

 

أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند الزيارة في 

 )الطور األول( حصة من  حصص اللغة العربية

 الطور األول

ة التعليمي
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 : محفوظات + أناشيدالحصة الخامسة

 :يمكن تسيير الحصص على النحو التالي

 عرض المقطوعة باستغالل وسائل سمعية أو بصرية مع الفهم اإلجمالي المبسط. :األولى الحصة ❖

 الجزء األول،   تجزئة األنشودة، بحيث يتم تحفيظ: الثانيةالحصة  ❖

 استظهار الجزء المحفوظ، ثم تحفيظ الجزء المتبقي.  :الثالثة الحصة ❖

 مراعاة األداء واللحن خالل التحفيظ واالستظهار. ❖

 خالل األسبوع الرابع يمكن مسرحة األنشودة أو المحفوظة. ❖
 

 (1) : قراءة وكتابةالحصة السادسة

قراءة في  –رسم الحرف  –أكتشف سنة أولى: 

 تابالك
 خط -أكتشف وأميز  –أقرأ سنة ثانية: 

تجريد الحرف األول باستخراج الجملة وتقطيعها  ❖

 واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة.

بة الحرف )على األلواح ، العجينة، التدريب على كتا ❖

..( منفردا مركبا وفي وضعيات . كراس المحاولة

 مختلفة.

 كتابة الحرف على كراس القسم. ❖

راءة في الكتاب )مع مراعاة مختلف المهارات الق ❖

 القرائية(.

 قراءة النص إجماليا. ❖

قراءة الفقرة ثم استخراج العبارة وتقطيعها  ❖

 لمراجعة الحرفين وقراءتهما في وضعيات مختلفة.

التدريب على كتابة الحرفين منفردين، ثم في كلمات  ❖

 )على األلواح، العجينة، دفتر األنشطة(.

على كراس القسم إن كان الوقت كتابة الحرفين  ❖

 كافيا. 

 القراءة في الكتاب )أكتشف وأميز(. ❖

 

 إمالء: الحصة السابعة

 إمالءسنة ثانية:  إمالء )تطبيقات( أقرأ وأثبتسنة أولى: 

 تثبيت الحرف األول. ❖

تثبيت الحرف في كلمات ثم في جمل انطالقا من:  ❖

 صور ، تعابير  ألفاظ ... إلخ.

 بالصوت الناقص.« ةكتاب»تكملة كلمة  ❖

 كتابة الحرف )مع بقية األصوات(. ❖

تثبيت الحرف األول في كلمات انطالقا من صور،  ❖

 تعابير، ألفاظ...إلخ

 بالصوت الناقص « كتابة»تكملة كلمة  ❖

كتابة الحرف أو الكلمة أو الجملة على كراس القسم  ❖

 "إمالء".

دراسة الظواهر اللغوية الواردة في المخطط السنوي  ❖

 األخيرة(. 03ا)في المقاطع وكتابته

 

 (2) : قراءة وكتابةالثامنةالحصة 

قراءة  –رسم الحرف  –أكتشف السنة األولى: 

 في الكتاب

أوظف   -أركب  –أحسن قراءتي السنة الثانية: 

 التراكيب

قراءة النص ، والتدرج  بواسطة أسئلة موجهة  ❖

 «.أحسن قراءتي»الستخراج الفقرة 

 يب اللغوية.التعرض لنشاط التراك  ❖

إنجاز التطبيق )أوظف التراكيب اللغوية( في دفتر  ❖

 األنشطة.

كتابة الحرفين في كراس القسم إذا لم ينجز النشاط  ❖

 (.1في السابق)قراءة وكتابة 

تجريد الحرف الثاني باستخراج الجملة وتقطيعها  ❖

 واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة.

األلواح ، العجينة  التدريب على كتابة الحرف )على ❖

، كراس المحاولة ...( منفردا مركبا وفي وضعيات 

 مختلفة.

 كتابة الحرف على كراس القسم. ❖

القراءة في الكتاب )مع مراعاة مختلف المهارات  ❖

 القرائية(. 

 الطور األول
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 الحصة التاسعة: إمالء

 إمالء إمالء )تطبيقات( أقرأ وأثبتسنة أولى: 

 تثبيت الحرف الثاني. ❖

ف في كلمات ثم في جمل انطالقا تثبيت الحر ❖

 من: صور ، تعابير  ألفاظ ... إلخ.

 بالصوت الناقص.« كتابة»تكملة كلمة  ❖

 كتابة الحرف )مع بقية األصوات(. ❖

تثبيت الحرف الثاني في كلمات انطالقا من صور،  ❖

 تعابير، ألفاظ...إلخ

 تكملة كلمة "كتابة" بالصوت الناقص  ❖

على كراس القسم  كتابة الحرف أو الكلمة أو الجملة ❖

 "إمالء".

 إمالء كلمات أو جملة في دفتر األنشطة. ❖

دراسة الظواهر اللغوية الواردة في المخطط  ❖

 األخيرة(. 03السنوي وكتابتها)في المقاطع 

 

 مالحظات عامة : تسيير بقية الحصص

 في حصة اإلدماج وحصة اإلنتاج الكتابي يراعي المدير من خالل متابعته ما يلي:

 بة األنشطة )التمارين( المقترحة مع حصص األسبوع واحتياجات المتعلمين.مناس ❖

 تفعيل عملية التقويم للمتعلمين.  ❖

    أن تكون التمارين تعطي لمحة عن ما حققه األستاذ في حصص األسبوع ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطور األول
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  : فهم المنطوق والتعبير الشفوي:د( 90)والثانية الحصة األولى

 التعبير الشفوي هم المنطوقف

عرض المنطوق مع مراعاة الجوانب التالية: الفكري /  ❖

 اللغوي / اللفظي / اللمحي )اإليحاء واإليماء(.

 تجزئة النص المنطوق ثم  أجرأة  أحداثه. ❖

 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته ❖
تقويم فهم المنطوق من خالل إنجاز وضعيات  "أتذكر  ❖

 وأجيب".

تحاور حول النص المنطوق والتعبير عن أحداثه انطالقا ال ❖

من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى عرض 

األفكار والتعبير عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول 

الموضوع بتلقائية، وذلك بعدم مقاطعة المتعلم و فسح 

 المجال أمامه ليعمل خياله.

 ية دالة.استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصل ❖
 

 الحصة الثالثة: إنتاج شفوي

 أنتج شفويا

 التعبير من خالل ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا، وتوظيف األساليب والصيغ المكتسبة. ❖

 تلخيص النص المسموع . ❖

 تدريب المتعلمين على إنتاج نصوص مماثلة، وفسح مجال التصرف فيها أمامهم.  ❖

 

 قراءة وفهم : د( 90والخامسة ) الرابعةالحصة 

 قراءة + أثري لغتي + خط

)تجسيد   األداءالتركيز بشكل أكبر على   ، مع والجهرية، السريةالنموذجية، ، ممارسة القراءة  كامالالنص تناول    

  ( باتباع الخطوات التالية:بسيطة حول المعنى سئلة)أ الفهماألهداف الحس حركية(، 

 موضوعه و يستخرج شخصياته،  ويحدد بيئته الزمانية والمكانية. و يتعرف علىيقرأ النص ويتفاعل معه،  ❖

 الكلي.  حداث وتقديم معلومات عن النص وتمثل معناهبناء المعنى: تحديد األ ❖

 اإلجابة عن أسئلة تستهدف المعنى البسيط. ❖

 توسيع الرصيد المرتبط بالوحدة وتوظيفه في وضعيات جديدة. ❖

 اإلنتاج الشفوي أو الكتابي.  لرصيد الذي قد يحتاجه التلميذ فيإثراء ا وضعيات إلثراء اللغة: إنجاز ❖

  : قراءة ونحو:د( 90)والسابعة الحصة السادسة

 نحو قراءة

إمكانية تقسيم النص إلى جزأين وتناول الجزء  ❖

المتضمن الظاهرة النحوية. وبنائه بمعية المتعلمين 

 وكتابته على السبورة.  

 تادة.القراءة باتباع المراحل المع ❖

 . األسئلة المعمقةمراعاة األداء الجيد، والفهم من خالل  ❖

والمفردات انطالقا من  العباراتبعض  توظيفوشرح  ❖

 دالة. وضعيات 

 . السابقة توظيف وتقويم بعض الظواهر اللغوية ❖

 استثمار أسلوب النص لدعم مكتسبات التعبير الكتابي. ❖

لى عالنحوية  المتضمنة للظاهرة فقرةال اإلبقاء على ❖

 .السبورة

 توظيف وتقويم بعض الظواهر اللغوية المتناولة من قبل.  ❖

 .مفهوم الظاهرة انطالقا من وضعيات مناسبةبناء  ❖

 أو ستنتاجدون اثم توظيفها ( االكتشاف)المالحظة و 

 .قاعدة

 الظاهرة. تقويم فهم ❖

 : يمكن إعداد نشاط أو أكثر ينجز في كراس القسم.مالحظة

أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند الزيارة في 

 )السنة الثالثة( حصة من  حصص اللغة العربية

 سنة الثالثةال
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 قراءة وصرف أو إمالء: :د( 90)عةثامنة والتاسالحصة ال

 صرف أو إمالء قراءة

. وبنائه بمعية تناول الجزء الثاني من نص القراءة ❖

 المتعلمين وكتابته على السبورة.  

 القراءة باتباع المراحل المعتادة. ❖

 .الكفاءات العرضيةو للقيم التعرض ❖

والمفردات انطالقا من  العباراتبعض  توظيفوشرح  ❖

 دالة. وضعيات 

 . السابقة توظيف وتقويم بعض الظواهر اللغوية ❖

 استثمار أسلوب النص لدعم مكتسبات التعبير الكتابي. ❖

كتابة  الفقرة المتضمنة للظاهرة الصرفية أو اإلمالئية  ❖

 على السبورة.

يمكن اللجوء إلى تكييف بعض الجمل لتناسب الظواهر  ❖

اللغوية المقصودة ، أو إضافة بعض األمثلة لإلحاطة 

 ع أحكام الموضوع وقواعده.بجمي

 بناء مفهوم الظاهرة انطالقا من وضعيات مناسبة ❖

 ثم توظيفها. )المالحظة واالكتشاف(،

 تقويم فهم الظاهرة. ❖

 يمكن إعداد نشاط أو أكثر ينجز في كراس القسم.: مالحظة

 

 أناشيد -محفوظات : عاشرةالحصة ال

 مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى )تقديم وتحفيظ(

 :كن تسيير الحصص على النحو التالييم

 عرض المقطوعة باستغالل وسائل سمعية أو بصرية مع الفهم اإلجمالي المبسط. :األولى الحصة ❖

 تجزئة األنشودة، بحيث يتم تحفيظ الجزء األول،  : الثانيةالحصة  ❖

 استظهار الجزء المحفوظ، ثم تحفيظ الجزء المتبقي.  :الثالثة الحصة ❖

 للحن خالل التحفيظ واالستظهار.مراعاة األداء وا ❖

 خالل األسبوع الرابع يمكن مسرحة األنشودة أو المحفوظة. ❖

 

 قراءة :  11الحصة 

 قيمقراءة + 

 :التركيز على 

 تحسين األداء للمتعلمين سيما الذين أظهروا نقصا في القراءة. ❖

 تثبيت القيم الواردة في الوحدة. ❖

 اط الكتابي. إعداد أنشطة مسبقة تساعد على حل النش ❖

 إنتاج كتابي: 12الحصة 

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي

 إنجاز األنشطة المتعلقة بالتدريب على اإلنتاج الكتابي في كراس النشاطات. ❖
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 : فهم المنطوق والتعبير الشفويد(: 90) الحصة األولى والثانية

 التعبير الشفوي فهم المنطوق

عاة الجوانب التالية: الفكري / عرض المنطوق مع مرا ❖

 اللغوي / اللفظي / اللمحي )اإليحاء واإليماء(.

 تجزئة النص المنطوق ثم  أجرأة  أحداثه. ❖

 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته ❖
تقويم فهم المنطوق من خالل إنجاز وضعيات  "أتذكر  ❖

 وأجيب".

القا التحاور حول النص المنطوق والتعبير عن أحداثه انط ❖

من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى عرض 

األفكار والتعبير عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول 

الموضوع بتلقائية، وذلك بعدم مقاطعة المتعلم و فسح 

 المجال أمامه ليعمل خياله.

 استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة. ❖
 

 الحصة الثالثة: إنتاج شفوي

 فوياأنتج ش

 التعبير من خالل ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا، وتوظيف األساليب والصيغ المكتسبة. ❖

 تلخيص النص المسموع . ❖

 تدريب المتعلمين على إنتاج نصوص مماثلة، وفسح مجال التصرف فيها أمامهم.  ❖

 

 د(: قراءة وفهم  45الحصة الرابعة )

 قراءة + أثري لغتي + خط

) تجسيد   األداءالتركيز بشكل أكبر على   ، معوالجهرية، السريةالنموذجية، ، ممارسة القراءة مالكاالنص تناول     

  ( باتباع الخطوات التالية :بسيطة حول المعنى سئلة) أ   الفهماألهداف الحس حركية (، 

 كانية.ويتعرف على موضوعه ويستخرج شخصياته، ويحدد بيئته الزمانية والميقرأ النص ويتفاعل معه،  ❖

 حداث وتقديم معلومات عن النص وتمثل معناه الكلي. بناء المعنى: تحديد األ ❖

 اإلجابة عن أسئلة تستهدف المعنى البسيط. ❖

 توسيع الرصيد المرتبط بالوحدة وتوظيفه في وضعيات جديدة. ❖

 كتابي. اإلنتاج الشفوي أو ال إثراء الرصيد الذي قد يحتاجه التلميذ في وضعيات إلثراء اللغة: إنجاز ❖

 : قراءة ونحود(: 90) السادسةالخامسة والحصة 

 نحو قراءة

 تناول نص  القراءة باتباع مراحلها المعتادة . ❖

 . أسئلة أعمقمراعاة األداء الجيد، و الفهم من خالل  ❖

 .األفكار الجزئيةاستنتاج بعض   ❖

و المفردات انطالقا من  العباراتبعض  توظيفوشرح  ❖

 دالة. وضعيات 

 قويم بعض الظواهر اللغوية المتناولة من قبل. توظيف وت ❖

المميزة في  محاكاة األساليبتدريب المتعلمين على  ❖

 النص .   

 كتابة الفقرة المتضمنة للظاهرة النحوية على السبورة. ❖

يمكن اللجوء إلى:ـ تكييف بعض الجمل لتناسب الظواهر  ❖

اللغوية المقصودة أو إضافة بعض األمثلة لإلحاطة 

 ام الموضوع وقواعده.بجميع أحك

 بناء مفهوم الظاهرة انطالقا من وضعيات مناسبة ❖

 )المالحظة واالكتشاف واالستنتاج(، ثم توظيفها.

 تقويم فهم الظاهرة .، وترسيخ و تثبيت ❖

 يمكن إعداد نشاط أو أكثر ينجز في كراس القسم. :مالحظة

أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند الزيارة في 

 )السنة الرابعة( حصة من  حصص اللغة العربية
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 : قراءة وصرف أو إمالءد(: 90) الثامنةالسابعة والحصة 

 صرف أو إمالء قراءة

 تناول نص القراءة باتباع مراحلها المعتادة. ❖

 مراعاة األداء الجيد، والفهم من خالل أسئلة أكثر عمقا.  ❖

 استنتاج بقية األفكار الجزئية. ❖

والمفردات انطالقا من  العباراتوتوظيف بعض شرح  ❖

 دالة.  وضعيات

توظيف وتقويم بعض الظواهر اللغوية المتناولة من  ❖

 قبل. 

ب المتعلمين على محاكاة األساليب المميزة في تدري ❖

 النص.

كتابة الفقرة المتضمنة للظاهرة الصرفية أو اإلمالئية  ❖

 على السبورة.

ـ تكييف بعض الجمل لتناسب الظواهر  يمكن اللجوء إل: ❖

اللغوية المقصودة، أو إضافة بعض األمثلة لإلحاطة 

 بجميع أحكام الموضوع وقواعده.

 انطالقا من وضعيات مناسبة بناء مفهوم الظاهرة ❖

 )المالحظة واالكتشاف واالستنتاج(، ثم توظيفها.

 تقويم فهم الظاهرة.، وترسيخ وتثبيت ❖

 : يمكن إعداد نشاط أو أكثر ينجز في كراس القسم.مالحظة

 

 أناشيد -: محفوظات تاسعةالحصة ال

 مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى )تقديم وتحفيظ(

 :ى النحو التالييمكن تسيير الحصص عل

 عرض المقطوعة باستغالل وسائل سمعية أو بصرية مع الفهم اإلجمالي المبسط. :األولى الحصة ❖

 تجزئة األنشودة، بحيث يتم تحفيظ الجزء األول،  : الثانيةالحصة  ❖

 استظهار الجزء المحفوظ، ثم تحفيظ الجزء المتبقي.  :الثالثة الحصة ❖

 واالستظهار. مراعاة األداء واللحن خالل التحفيظ ❖

 خالل األسبوع الرابع يمكن مسرحة األنشودة أو المحفوظة. ❖

 

 مطالعة:   العاشرةالحصة 

 نص للمطالعة من طبيعة المحور المقدم يساعد على إدماج الموارد المكتسبة  . ❖

 : إنتاج كتابي11الحصة 

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي

 تاج الكتابي في كراس النشاطات.إنجاز األنشطة المتعلقة بالتدريب على اإلن ❖
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 : فهم المنطوق والتعبير الشفوي:د( 90والثانية ) الحصة األولى

 التعبير الشفوي فهم المنطوق

عرض المنطوق مع مراعاة الجوانب التالية: الفكري /  ❖

 اللغوي / اللفظي / اللمحي )اإليحاء واإليماء(.

 أجرأة  أحداثه.تجزئة النص المنطوق ثم   ❖

 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته ❖
 .تقويم فهم المنطوق من خالل إنجاز وضعيات ❖

التحاور حول النص المنطوق والتعبير عن أحداثه انطالقا  ❖

من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى عرض 

األفكار والتعبير عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول 

، وذلك بعدم مقاطعة المتعلم و فسح الموضوع بتلقائية

 المجال أمامه ليعمل خياله.

 استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة. ❖
 

 الحصة الثالثة: إنتاج شفوي

 أنتج شفويا

 التعبير من خالل ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا، وتوظيف األساليب والصيغ المكتسبة. ❖

 تلخيص النص المسموع . ❖

 تدريب المتعلمين على إنتاج نصوص مماثلة، وفسح مجال التصرف فيها أمامهم.  ❖

 

 قراءة وفهم : د( 45) الرابعةالحصة 

 وفهم قراءة

) تجسيد   األداءالتركيز بشكل أكبر على   ، معوالجهرية، السريةالنموذجية، ، ممارسة القراءة كامالالنص تناول     

  ( باتباع الخطوات التالية :بسيطة حول المعنى سئلة) أ   الفهماألهداف الحس حركية (، 

 ويتعرف على موضوعه ويستخرج شخصياته، ويحدد بيئته الزمانية والمكانية.يقرأ النص ويتفاعل معه،  ❖

 حداث وتقديم معلومات عن النص وتمثل معناه الكلي. بناء المعنى: تحديد األ ❖

 اإلجابة عن أسئلة تستهدف المعنى البسيط. ❖

 ع الرصيد المرتبط بالوحدة وتوظيفه في وضعيات جديدة.توسي ❖

 اإلنتاج الشفوي أو الكتابي.  إثراء الرصيد الذي قد يحتاجه التلميذ في وضعيات إلثراء اللغة: إنجاز ❖

 : قراءة ونحو:د( 90) السادسةالخامسة والحصة 

 يةنحوقواعد  قراءة

 تناول نص  القراءة باتباع مراحلها المعتادة . ❖

  األسئلة المعمقة.من خالل  الفهمالجيد، و  األداءاة مراع ❖

المفردات انطالقا من  و العباراتبعض  توظيفوشرح  ❖

 دالة. وضعيات 

 توظيف وتقويم بعض الظواهر  اللغوية.  ❖

 استثمار أسلوب النص لدعم مكتسبات التعبير الكتابي . ❖

بناء الفقرة المخصصة للظاهرة النحوية الموجودة  ❖

كتاب )إن لم توجد يصيغ األستاذ فقرة الموجودة في ال

 من النص تتضمن الظاهرة النحوية المستهدفة(. 

 مفهوم الظاهرة انطالقا من وضعيات مناسبةبناء  ❖

 ثم تثبيتها وتوظيفها.( االكتشاف واالستنتاج)المالحظة و

 تقويم فهم الظاهرة.، وترسيخ وتثبيت ❖

 قسم.يمكن إعداد نشاط أو أكثر ينجز في كراس ال :مالحظة

أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند الزيارة في 

 )السنة الخامسة( حصة من  حصص اللغة العربية
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 قراءة وصرف أو إمالء: :د( 90ثامنة )الالسابعة والحصة 

 ئيةأو إمال يةصرفقواعد  قراءة

 تناول نص  القراءة باتباع مراحلها المعتادة . ❖

 مراعاة األداء الجيد، وربط فهم النص بالواقع المعاش.  ❖

الكفاءات للنص وبعض  القيميالتعرض للجانب  ❖

 العرضية. 

 اهر  اللغوية.توظيف وتقويم بعض الظو ❖

 من كتاب التلميذ.  أثري لغتيإنجاز أنشطة أيقونة:  ❖

 استثمار أسلوب النص لدعم مكتسبات التعبير الكتابي . ❖

 صرفية أو اإلمالئيةبناء الفقرة المخصصة للظاهرة ال ❖

الموجودة الموجودة في الكتاب )إن لم توجد يصيغ 

 األستاذ فقرة من النص تتضمن الظاهرة المستهدفة(. 

 مفهوم الظاهرة انطالقا من وضعيات مناسبةاء بن ❖

 ثم تثبيتها وتوظيفها.( االكتشاف واالستنتاج)المالحظة و

 تقويم فهم الظاهرة.، وترسيخ وتثبيت ❖

 يمكن إعداد نشاط أو أكثر ينجز في كراس القسم. :مالحظة

 

 أناشيد -محفوظات : تاسعةالحصة ال

 يظ(مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى )تقديم وتحف

 :يمكن تسيير الحصص على النحو التالي

 عرض المقطوعة باستغالل وسائل سمعية أو بصرية مع الفهم اإلجمالي المبسط. :األولى الحصة ❖

 تجزئة األنشودة، بحيث يتم تحفيظ الجزء األول،  : الثانيةالحصة  ❖

 استظهار الجزء المحفوظ، ثم تحفيظ الجزء المتبقي.  :الثالثة الحصة ❖

 داء واللحن خالل التحفيظ واالستظهار.مراعاة األ ❖

 خالل األسبوع الرابع يمكن مسرحة األنشودة أو المحفوظة. ❖

 

 الحصة العاشرة :  مطالعة

 نص للمطالعة من طبيعة المحور المقدم يساعد على إدماج الموارد المكتسبة  . ❖

 : إنتاج كتابي11الحصة 

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي

 متعلقة بالتدريب على اإلنتاج الكتابي في كراس النشاطات.إنجاز األنشطة ال ❖
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مخطط يمثل الممارسات التعليمية التعلمية في المواد 

 العلمية )رياضيات وتربية علمية وتكنولوجية(

 املمارسات التعليمية / التعلمية اليومية

 

الحساب 

 الذهني
 أنجز أكتشف

 أتمرن

   

 عرض المشكلة

 فترة البحث

 المناقشة والتبادل

 الحوصلة والتأسيس

 

 

 

 

حثأب  

 

 

 

 الكتاب الموحد

 

 

 دفتر األنشطة

 تعلمت
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 الحساب الدهني

وشفاهية، دقائق لممارسة الحساب الذهني بصورة جماعية  10تمتد إلى  قـدتخصص في بداية الحصة فترة        

تأخذ طابع ألعاب ذهنية أو ألغاز، بوثيرة تسمح لجميع المتعلمين باالنخراط في العمل. قد تستعمل فيها اللوحة أو 

 وسيلة أخرى مناسبة.

يمكن أن يطلب من التالميذ في نهاية العمل تسجيل بعض النتائج على دفاترهم، يستطيعون العودة إليها الحقا      

 رص عند التصحيح على اكتساب اآللية.عند الضرورة. مع الح

 

 أكتشف

تكتسب ضمن هذا السياق صفة المعرفة الضرورية لحل الوضعية وهو ما يجعل التالميذ « أكتشف»فقرة      

 يمارسون نشاطا فكريا ذو طبيعة رياضية تساهم في إعطاء معنى لهذا المفهوم.

 ي منا تسيير الوضعية التعلمية وفق أربع فترات هي:إن تجسيد الظروف المناسبة المذكورة أعاله يقتض     

 

 فترة عرض المشكلة

يقرأ األستاذ نص المشكلة، وعمال بمبدأ االنتقال من المحسوس إلى المجرد ، يجعلهم يعيشونها فيما بينهم        

 الشروع في الحل.بتمثيلها في بعض األحيان . إن مثل هذا اإلجراء التحضيري يسمح لهم بفهم المشكلة و

 وللتأكد من سالمة فهم التالميذ للمشكلة، وفهمهم للعمل المطلوب منهم، يطرح عليهم أسئلة.     

تقتضي هذه الفترة انتباه خاص من األستاذ لمستوى تفاعل التالميذ، وجداني وعقلي مع الموقف وهو يعيش      

 ي إنجاز المهمة.سناريو أعده مسبقا من المفترض أن يجرهم إلى االنطالق ف

 فترة البحث
يبحث التالميذ في هذه الفترة عن الحل حيث يسعون إلى بناء استراتيجيات وتنفيذها، فمنهم من يصل ومنهم        

من يتعثر، وقد يكون العمل فرديا أو ضمن أفواج حسب الخيار الذي يتبناه األستاذ، هذا الخيار الذي تتدخل فيه طبيعة 

 ي الوضعية التعلمية محل المعالجة وسياق التعلم.النشاط المطلوب ف

 : مالحظة

 تجنب استعمال الكتاب قدر اإلمكان بالعمل جماعيا في السبورة. -

  تغيير النشاط إذا كان غير مناسب لمستوى المتعلمين -

 فترة المناقشة والتبادل
حلول، فإذا تنوعت توقعاتهم أو إجراءاتهم  في هذه الفترة يحتاج التالميذ إلى معرفة صحة أو خطأ ما أنتجوه من       

 وجب توحيدها واالتفاق حول منتوج جديد وذلك بمساعدة األستاذ. 

إن ارتقاء التالميذ إلى هذا المستوى من المناقشة والتبادل بفعالية يتطلب من األستاذ من بداية السنة إرساء      

لمتعلم المخطئ يُرحب باقتراحاته، والمصيب تُثمن إجابته مجموعة من قواعد التواصل في القسم بين المتعلمين. فا

 وتُحسن، وبالمقابل يحترم هو أراء اآلخرين.

 فترة الحوصلة والتأسيس
إن بناء التعلمات يُجرى من خالل معايشة التلميذ للوضعيات التعلمية. وتأتي فترة الحوصلة والتأسيس في        

اء التعلمات بما يجعلها موارد رسمية مؤسسة بشكل منسجم مع مكتسبات نهاية هذه المعايشة كضرورة لتتويج بن

المتعلمين، ومشتركة فيما بينهم. يصوغ األستاذ ما تم اكتشافه وتعلمه ويدعو المتعلمين إلى صياغة شفاهية للعناصر 

 «.تعلمت»األساسية في التعلم الجديد. وقد صيغت في الكتاب الموحد في فقرة 

    الحوصلة والتأسيس المناقشة والتبادل فترة البحث عرض المشكلة

الممارسات التعليمية التعلمية اليومية في مادتي 

 الرياضيات والتربية العلمية والتكنولوجية

 لجميع المستويات
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 تعلمت

وهذا الترتيب ال يعني حصر « أكتشف»رتبط هذه الفقرة بفترة الحوصلة والتأسيس في نهاية معالجة فقرة ت       

 التعامل معها فقط في نهاية الفقرة األولى بل ال بد من العودة إليها مرة أخرى عند الضرورة.

 أنجــز

رة صيغت فيها التعليمة صياغة بسيطة وهي فقرة مكملة لبناء التعلمات، وهي تقترح تمارين تطبيقية مباش       

يستطيع المتعلم قراءتها وفهمها دون صعوبة جدية، لذلك يحرص األستاذ على تناولها ليتأكد مجددا من قدرة تالميذه 

 على توظيف ما اكتشفوه وتعلموه للتو. وتكون معالجة الصعوبات حسب حاجة كل متعلم .

 

 الحصة الثانية

 أتمرن

تسعى إلى مستوى « أبحث»توظيف التعلمات في مستوى معين، فإن فقرة « أتمرن»من أهداف فقرة إذا كان        

أعلى في توظيف التعلمات نظرا الرتباطها بمشكالت بحث تتطلب من التلميذ نشاطا ذهنيا فيه من التجريب والتخمين 

 ة والمنهجية وتطويرها .   وتكرار المحاولة وبناء منهجية حل، ما يضعه على خطى ممارسة كفاءاته الفكري

 أبحث

يقرأ األستاذ نص المشكلة، وعمال بمبدأ االنتقال من المحسوس إلى المجرد ، يجعلهم يعيشونها فيما بينهم        

 بتمثيلها في بعض األحيان . إن مثل هذا اإلجراء التحضيري يسمح لهم بفهم المشكلة والشروع في الحل.

 التالميذ للمشكلة، وفهمهم للعمل المطلوب منهم، يطرح عليهم أسئلة.وللتأكد من سالمة فهم      

تقتضي هذه الفترة انتباه خاص من األستاذ لمستوى تفاعل التالميذ، وجداني وعقلي مع الموقف وهو يعيش      

 سناريو أعده مسبقا من المفترض أن يجرهم إلى االنطالق في إنجاز المهمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اذ يجب مراعاة عدة أمور أهمهاعند زيارة األست

 احترام مراحل تسيير الدرس خاصة فقرة أكتشف التي هي أهم مرحلة في البناء. -

 التدرج في بناء الدرس والتركيز على بناء المفهوم. -

 استعمال وسائل اإليضاح ضروري في عملية البناء. -

 االنتقال من المحسوس إلى المجرد. -

 لبناء. إشراك جميع المتعلمين في عملية ا -

 فاعلية التقويم اآلني ومناسبة وضعية االستثمار للتأكد من مدى تحقيق األهداف. -

عاتها عند الزيارة أهم المالحظات التي يجب مرا

 في حصة من  حصص الرياضيات
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 مساهمة المادة  أهداف المادةمن  أساليب تعليم المادة

توفير جو من المرح و السرور بين  -

 .المتعلمين

ن بالتشجيع إثارة دافعية المتعلمي -

 .الدائم

إثارة التنافس و التبادل بين  -

 .المتعلمين

عرض رسومات األطفال مهما كان  -

 نوعها في كل أجزاء المدرسة

الفناء/المطعم ... ( أثناء / )القسم

المناسبات المختلفة وفي غير 

 .المناسبات

تشجيع اإلبداع الفني و توجيهه  -

 .نحو أهداف المادة

لألهداف التنويه باألعمال المحققة  -

 .التربوية

استثارة الروح الوطنية عن طريق  -

 .األناشيد والموسيقى الحماسية

اإلعداد للتذوق الموسيقي الجيد  -

 .بقدر معلوم

اإلسهام في ترسيخ روح التوافق  -

واالنسجام وأسباب التوازن 

 .والنضج االنفعالي

تدريب التالميذ على العمل  -

 .الجماعي

 تحقيق األهداف اللّغوية المختلفة -

خالل دروس األناشيد واألغاني 

 .التربوية

اكتشاف المواهب الموسيقية  -

الممتازة لدى التالميذ وتشجيعها 

 وتنمية مهاراتهم.

تسهيل النمّو الحركي من خالل  -

تطوير التحّكم في الجسم وعمل 

 .األطراف ومدى تكاملها

اكتشافه لجسمه وأجهزته الحيوية  -

 .، ووظائفها

ى االكتشاف والتعّرف على مد -

أهمية العمل الجماعي ، والمساهمة 

الفّعالة ضمن الجماعة ،في إطار 

 منظّم ومهيكل .

السيطرة على نزواته العدوانية  -

والتحكم في انفعاالته امتثاال 

 للقواعد  والقوانين . 

الحد من العنف داخل وخارج  -

 المدرسة.

 مراحل تسيير حصة ميادين المادة ير الحصةيستشورط 

تعلمين أثناء حركة ونشاط الم -

 العمل.

 التواصل اإليجابي بين المتعلمين. -

اندماج المتعلم بكل حواسه أثناء  -

 العمل.

 استعمال األدوات في محلها. -

المحافظة على نظافة العمل الفني  -

وكذا محيط القاعة بعد انتهاء 

 الحصة.

ميدان التذوق الموسيقي  -

يوقظ الملكات  :واالستماع

 .اإلبداعية عند المتعلم

األنشودة واألغنية  ميدان -

ثمرة الحصة الموسيقية : التربوية

بل يرتكز عليها بناء الحصة 

وأنشطتها  إذ تكسب التلميذ 

التعبير الشفهي واكتشاف 

التراكيب اإليقاعية لألنشودة 

واإلطالع على التراث األدبي 

 والفني

وتهدف الى  :مرحلة التهيئة

تحضير الجسم لتحمل جهود 

ئة جهاز المرحلة الرئيسية )تهي

 التنفس والدورة الدموية(.

تقديم شروح  :المرحلة الرئيسية

 .حول اللعبة مع الممارسة

 :مرحلة الرجوع إلى الهدوء

استعادة الجسم لحالته الطبيعية 

بطريقة تدريجية )إعادة تردد دقات 

 القلب إلى المستوى العادي

 توصيات فيما يخص مواد اإليقاظ

لراهن على تفعيل هذه المواد في الميدان حتى وإن وعدل األستاذ بعض يرتكز عمل المدير في الوقت ا

األنشطة واأللعاب ألن الغاية المنشودة في الوقت الراهن هو تفعيل مواد اإليقاظ ألن المتعلم في كثير من 

األحيان يحرم من هذه الدروس بحجة ضعف المتعلمين في المواد األساسية، إال أنه مطالب باحترام ما 

 عليه المنهاج.  ينص 

 

 مواد اإليقاظ
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