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  مدخل عام

في إطار استكمال الجھود الھادفة " البرامج والتوجيھات التربوية الخاصة بالتعليم االبتدائي"تندرج وثيقة 

تحقيق أھداف النظام بما يمكن من توجيه الممارسة التربوية بھذا السلك نحو التجديد والتطوير المستمرين إلى 

التربوي، وضمان االنسجام والتفاعل بين مكونات المنھاج، واإلسھام في تيسير األداء المھني لمختلف الفاعلين 

  .وتطوير كفاياتھم وتعزيزھا

التعلمية بھذا  - وتنطلق ھذه التوجيھات من استثمار مختلف الوثائق المرجعية المؤطرة للعملية التعليمية 

 ،بالنظر إلى المستجدات التربوية المتعلقة بأجرأة المقاربة بالكفايات من خالل بيداغوجيا اإلدماجالسلك، خصوصا 

وتدبير الزمن المدرسي وإدماج الموارد الرقمية، ومختلف  ،جيل مدرسة النجاحمبادرة وأنشطة الحياة المدرسية و

المصادر الرسمية، وذلك في اتجاه توحيد تمثالت مختلف الفاعلين التربويين والمعنيين ألسس المنھاج التربوي 

  .ولمقاصده وللكفايات المستھدفة

ا بشكل منسجم مع وتيرة يتدرج فيھ ،)ة(متعلمإن التعليم االبتدائي مرحلة مصيرية في المسار الدراسي لل

وباعتماد مختلف المعارف وأساليب نموه الجسدي ونضج شخصيته في أبعادھا العقلية والمھارية والوجدانية، 

  .)نظري، تطبيقي(، وبمختلف أنواع التكوين )فكري، فني، جسدي(التعبير 

والمكونات العامة لمختلف وتمثل ھذه الوثيقة منطلقا مرجعيا لمختلف الفاعلين التربويين، َتعرض العناصر 

وتھدف ھذه الوثيقة . العمليات المنتظر إنجازھا من قَِبلھم، وما يرتبط بتلك العمليات من وسائل وطرائق وإجراءات

كذلك إلى أن تكون أداة عمل وظيفية تمكن ھيئة التدريس من تعرف منطلقات المنھاج الدراسي وضبط مكوناته 

الطرائق، الكتاب المدرسي، (التوظيف األمثل لمختلف الوسائط الديدكتيكية وتنفيذ أنشطته بالشكل الذي يضمن 

المتعلمين ؛ مما يمكن من تنمية كفايات ...)العتاد المخبري الوسائل السمعية البصرية، الموارد الرقمية،

  .، وإكسابھم القدرة على تكييفھا مع مختلف المواقف والوضعياتوالمتعلمات

في ضوء اختيار " التعليم االبتدائيسلك رامج والتوجيھات التربوية الخاصة بالب"وقد تم تصميم وثيقة 

منھجي يواكب المستجدات المرتبطة بالتجديد التربوي في سياق إصالح وتطوير منظومة التربية والتكوين ببالدنا، 

كما أن الوثيقة . انطالقا من مختلف الدراسات في حقل التربية خاصة، وفي حقول المعرفة اإلنسانية بصورة عامة

التفاعل اإليجابي بين األسس الثقافية واالجتماعية وسلم القيم بھذا السلك، وذلك كله من منظور يراعي تستحضر 

  .المدرسة والمجتمع، ويسمح بترسيخ القيم األخالقية، وقيم المواطنة وحقوق اإلنسان وممارسة الحياة الديمقراطية


بحيث تتكامل فيھا التوجيھات التربوية الخاصة بكل مادة دراسية  ،التعد أجزاء ھذه الوثيقة كال متكام

على حدة مع التوجيھات التربوية العامة الواردة في األبواب الثالثة األولى، لتمثل جميُعھا المرجعية 
  .البيداغوجية والديدكتيكية المؤطرة لتدريس المواد الدراسية المقررة بسلك التعليم االبتدائي
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  االختيارات والتوجھات التربوية العامة: أوال

المتضمنة في الميثاق الوطني ُحددت االختيارات العامة إلصالح النظام التربوي انطالقا من الفلسفة التربوية والمرتكزات 
ھات  ، وكذا في المداخل الواردة)1999(للتربية والتكوين  في الوثيقة اإلطار الصادرة عن لجنة االختيارات والتوجُّ

مجال القيم ومجال : ، وتتوزع ھذه االختيارات على أربعة مجاالت كما وردت مرتبة في الكتاب األبيض ھي)2002(
  .الكفايات ومجال المضامين ومجال تنظيم الدراسة

  مجال القيم. 1
  :تيآلالمرتكزات الثابتة في ھذا المجال كايحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

  قيم العقيدة اإلسالمية؛ 
  قيم الھوية الحضارية ومبادؤھا األخالقية والثقافية؛ 
  قيم المواطنة؛ 
  قيم حقوق اإلنسان ومبادؤھا الكونية. 

جتماعي والثقافي من وانسجاما مع ھذه القيم، واعتبارا للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى االقتصادي واال
  :جھة، وللحاجات الشخصية للمتعلمين من جھة أخرى، فإن نظام التربية والتكوين يتوخى تحقيق ما يأتي

  على المستوى الشخصي للمتعلم  على المستوى المجتمعي العام

ترسيخ الھوية المغربية الحضارية والوعي بتنوع روافدھا-
 وتفاعلھا وتكاملھا؛

العقيدة اإلسالمية وقيمھا الرامية لتكوين التشبت بمبادئ  -
  المواطن المتصف باالستقامة والصالح؛

  تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته؛ -
 التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية؛ -
 ؛تنمية القدرة على المشاركة اإليجابية في الشأن المحلي والوطني - 
 تنمية الوعي بالواجبات والحقوق؛ -
  مبادئ المساواة بين الجنسين والمساھمة في نبذ العنف بكل أشكاله؛دعم  -
ترسيخ القيم اإلنسانية كالحرية والتسامح والمساواة والكرامة  -

 ؛...واإلنصاف، والتشبع بروح الحوار وقبول االختالف
 التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة اإلنسانية المعاصرة؛ -
  ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة؛ -
  تكريس حب المعرفة وطلب العلم والبحث واالكتشاف؛ -
  المساھمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة؛ -
  التمكن من التواصل بمختلف أشكاله وأساليبه؛ -
  االنفتاح على التكوين المھني؛ -
تنمية الذوق الجمالي واإلنتاج الفني والتكوين الحرفي في  -

  مجاالت الفنون والتقنيات؛

  الثقة بالنفس واالنفتاح على الغير؛ -
  االستقاللية في التفكير والممارسة؛ -
التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي على اختالف  -

  مستوياته؛
  التحلي بروح المسؤولية واالنضباط؛ -
  ممارسة المواطنة والديمقراطية؛ -
  إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛ -
  اإلنتاجية والمردودية؛ -
  تثمين العمل واالجتھاد والمثابرة؛ -
  المبادرة واالبتكار واإلبداع؛ -
  التنافسية اإليجابية؛ -
 وفي الحياة؛الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في المدرسة  - 
احترام البيئة الطبيعية والعمل على التنمية المستدامة  -

والتعامل اإليجابي مع الثقافة الشعبية والموروث الثقافي 
 .والحضاري المغربي

  اتخاذ مواقف إيجابية حيال الواجبات الشخصية وحقوق اآلخر؛ - 

 مجال المضامين .2
  :المواصفات المحددة للمتعلم في نھاية ھذا السلك، من خالل ما يأتيتنتظم المضامين داخل السلك االبتدائي بما يخدم 

 اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا؛  
 اعتبار المعرفة الخصوصية جزءا ال يتجزأ من المعرفة الكونية؛  
  اعتماد مقاربة شمولية عند تناول اإلنتاجات المعرفية الوطنية في عالقتھا باإلنتاجات الكونية مع الحفاظ على ثوابتنا

  األساسية؛الوطنية 
 استثمار غنى وتنوع الثقافة الوطنية والثقافات المحلية والشعبية باعتبارھا روافد للمعرفة؛  
 مين وبمختلف التعابير الفنية والثقافية؛االھتمام بالبعد المحلي والبعد الوطني للمضا  
 اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبير؛  
 اعتماد مبدأ االستمرارية والتدرج في عرض المعارف عبر األسالك التعليمية؛  
 ؛التعليميةالتراكم الكمي للمضامين المعرفية المختلفة عبر المواد  االھتمام بالكيف عوض  
 استحضار البعد المنھجي والروح النقدية في تقديم محتويات المواد؛  
 استثمار عطاء الفكر اإلنساني عامة لخدمة التكامل بين المجاالت المعرفية؛  
  في مختلف المستويات؛ المتعلمين والمتعلماتتوفير حد أدنى من المضامين األساس المشتركة لجميع  
  بالمضامين الفنية؛االھتمام  
 تنويع المقاربات وطرق تناول المعارف؛  
 إحداث التوازن بين المعرفة في حد ذاتھا والمعرفة الوظيفية. 
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  مجال تنظيم الدراسة. 3

بما يستجيب ومن مستوى إلى آخر، ارتقاًء بالفعل البيداغوجي يقتضي تنظيم الدراسة نھج مبدإ التدرج من سلك إلى آخر 
كما . باألساس وفق متطلبات البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والطبيعية المباشرة المتعلمين والمتعلماتلحاجات 

ھم بما يفيد ووتيرة تعلم المتعلمين والمتعلماتتناسب مستوى  يستدعي اعتماد حلول تربوية تسمح بالعمل بإيقاعات متفاوتة
ھذه الوثيقة  تتطرقوس. داخلي للمؤسسة وفي ترشيد استعمال البنيات التحتية والتجھيزات التعليميةفي الرفع من المردود ال

 .تنظيم الدراسة في باب تخطيط التعلمات إلى

   مجال الكفايات .4

يستوجبان مقاربتھا بشكل شمولي، مع مراعاة التدرج  ،)ة(متعلمالكفايات وتنميتھا على الوجه الالئق لدى كل تطوير إن 
  :ومن الكفايات الممكن بناؤھا في إطار تنفيذ المنھاج الدراسي نذكر ما يأتي. البيداغوجي في برمجتھا، ووضع استراتيجيات اكتسابھا

 ته، وفاعال إيجابيا ينتظر باعتباره غاية في ذا )ة(المتعلموالتي تستھدف تنمية شخصية ، الكفايات المرتبطة بتنمية الذات
  منه اإلسھام الفاعل في االرتقاء بمجتمعه في جميع المجاالت؛

 والتي تجعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجات التنمية ، الكفايات القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي
  المجتمعية بكل أبعادھا الروحية والفكرية والمادية؛

 والتي تجعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجات ، يف في القطاعات االقتصادية واالجتماعيةالكفايات القابلة للتصر
  .االندماج في القطاعات المنتجة ولمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 :مبين في الجدول اآلتيويمكن أن تتخذ الكفايات التربوية طابعا استراتيجيا أوتواصليا أومنھجيا أوثقافيا أوتكنولوجيا، كما ھو 

  العناصر المكونة لھا  الكفايات

ت
الكفايا

ستراتيجية  
اإل

  

 معرفة الذات والتعبير عنھا؛ -
  التموقع في الزمان والمكان؛ -
  ، والتكيف معھا ومع البيئة بصفة عامة؛)األسرة، المؤسسة التعليمية، المجتمع(التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات المجتمعية  - 
  ؛المنتظرات واالتجاھات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة والعقليات والمجتمع تعديل -

ت
الكفايا

صلية  
التوا

 

  إتقان اللغة العربية وتخصيص الحيز المناسب للغة األمازيغية والتمكن من اللغات األجنبية؛ -
  مختلف مجاالت تعلم المواد الدراسية؛التمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجھا في  -
  ؛المتداولة في المؤسسة التعليمية وفي محيط المجتمع والبيئة...) األدبي، والعلمي، والفني(التمكن من مختلف أنواع الخطاب  - 

ت 
الكفايا

المنھجية
  

  منھجية للتفكير وتطوير المدارج العقلية؛ -
  منھجية للعمل في الفصل وخارجه؛ -
  ؛الذات والشؤون والوقت وتدبير التكوين الذاتي والمشاريع الشخصيةمنھجية لتنظيم  -

ت
الكفايا

الثقافية  
وتوسيع دائرة إحساساته وتصوراته ورؤيته للعالم  ،)ة(متعلمالجانب الرمزي المرتبط بتنمية الرصيد الثقافي لل -  

وللحضارة البشرية بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناتھا، وبترسيخ ھويته كمواطن مغربي وكإنسان منسجم مع 
  ذاته ومع بيئته ومع العالم؛

  ؛الجانب الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامة -

ت
الكفايا

التكنولوجية  
  ورسم وإبداع وإنتاج المنتجات التقنية ورسمھا وإبداعھا وإنتاجھا؛القدرة على تصور  -  

  التمكن من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة والقياس، وتقنيات ومعايير مراقبة الجودة، والتقنيات المرتبطة بالتوقعات واالستشراف؛ - 
  ت الجديدة والمتطلبات المتجددة؛التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك المنتجات وتكييفھا مع الحاجيا -
استدماج أخالقيات المھن والحرف واألخالقيات المرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القيم  -

  ؛وقيم حقوق اإلنسان ومبادئھا الكونية الدينية والحضارية وقيم المواطنة
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  والبيداغوجية المرتبطة بالكفاياتالمرجعيات النظرية . 1.4

تستند المقاربة بالكفايات وفق االختيارات والتوجھات الوطنية إلى مرجعيات نظرية متعددة من أھمھا علم النفس الفارقي، 
الذي يشدد على استحضار االختالفات بين األفراد على الرغم من الرصيد الوراثي الذي قد يشتركون فيه، وإلى نظرية 

المتعددة التي دعت إلى مراعاة الذكاءات المتنوعة لألفراد لتشكيل شخصية متوازنة، وإلى النظرية البنائية التي  الذكاءات
بينت أن سيرورة تعلم الطفل تمر بصراع بين المكتسبات السابقة والتعلمات الالحقة، وإلى نظرية المعرفة التي أولت أھمية 

داخل معارفه  يبني )ة(، وإلى النظرية السوسيو بنائية التي نبھت إلى أن المتعلمخاصة لمصادر المعرفة واستراتيجيات التعلم
  .سياق اجتماعي قائم على التفاعل مع الجماعة أو األقران

من ملقن إلى منشط ) ة(، وُتحول دور المدرس)ة(كما تستند ھذه المقاربة إلى مرجعيات بيداغوجية، ُتركز على المتعلم
ومن أھم ھذه المرجعيات . الذي يستوجب االنفتاح على طرق وتقنيات التنشيط ودينامية الجماعاتوموجه وقائد؛ األمر 

وبيداغوجيا  ،وبيداغوجيا الخطأ ،وبيداغوجيا التعاقد ،والبيداغوجيا الفارقية ،وبيداغوجيا المشروع ،بيداغوجيا حل المشكالت
  ...اللعب

إن على مستوى التخطيط  ،ل أساسية ينبغي أخذھا بعين االعتباروتعتبر ھذه المرجعيات النظرية والبيداغوجية مداخ
  .أو الممارسة

  في نھاية سلك التعليم االبتدائي )ة(المتعلممواصفات . 2.4

يشكل التعليم االبتدائي سيرورة مندمجة مدتھا ست سنوات، ويستھدف بصفة عامة ضمان تعميم التعليم وإجباريته على 
ويلتحق به األطفال الوافدون . التمدرس، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة ذكورا وإناثاجميع األطفال البالغين سن 

مما ينتج عنه تنوع في . من التعليم األولي بما فيه الكتاتيب القرآنية، وكذا الذين لم يستفيدوا من ھذا النوع من التعليم
ات االبتدائية األخرى، بالنظر إلى تنوع مؤھالت الوافدين لذا تختلف السنة األولى عن باقي المستوي. مدخالت ھذا السلك

عليھا، مما يستدعي أخذ ھذا التنوع وخصائص نمو المتعلمات والمتعلمين ونضجھم العقلي والجسدي بعين االعتبار، 
ھم وقدراتھم واعتماد القدر الالزم من المرونة عند برمجة التعلمات وإرساء الموارد وإنجاز األنشطة، بما يستجيب لحاجيات

  .المختلفة
فضال عن اكتسابه كفايات تواصلية أساس مع القدرة على توظيفھا في ، في نھاية السلك االبتدائي )ة(ينبغي أن يكون المتعلمو

واتخاذ وضعيات مبسطة، مكتسبا لرصيد لغوي ومعرفي ومھاري يؤھله الستيعاب مختلف الظواھر االجتماعية والثقافية 
وأن يمتلك القدرة على االستدماج األولي  مواقف منھا، والتفاعل اإليجابي مع محيطه المحلي والجھوي والوطني والعالمي،

لقيم المبادرة، والتنافس اإليجابي، والعمل الجماعي، واالعتماد على النفس، وإدراك الحقوق والواجبات، والتواصل مع 
وذلك استعدادا لمرحلة السلك الثانوي اإلعدادي المندرجة في سيرورة الحفاظ على  ،ج فيهالمحيط، والوعي بمتطلبات االندما

  .اإللزاميفي التعليم االبتدائي وتطويرھا، خاصة بالنسبة لمن بلغوا سن نھاية التعليم  )ة(مكتسبات المتعلم

  :المواصفات أھمھاويھدف المنھاج التربوي لسلك التعليم االبتدائي إلى تحقيق مجموعة من 

مواصفات مرتبطة بالقيم 
والمقاييس االجتماعية 

  :)ة(المتعلمتتجلى في جعل 

  متشبعا بالقيم الدينية والخلقية والوطنية واإلنسانية؛ -
 متشبعا بروح التضامن والتسامح والنزاھة؛ -
 متشبعا بمبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة؛ -
والتقنيات األساسية التي تنطبق على محيطه الطبيعي قادرا على اكتشاف المفاھيم والنظم  -

  .واالجتماعي والثقافي

مواصفات مرتبطة 
 بالكفايات والمضامين

  :)ة(المتعلمتتجلى في جعل 

 قادرا على التعبير السليم باللغة العربية واألمازيغية؛ -
 ؛قادرا على التواصل الوظيفي باللغة األجنبية األولى قراءة وتعبيرا -
) األسرة، المدرسة(قادرا على التفاعل مع األخر ومع المحيط االجتماعي على اختالف مستوياته  -

 والتكيف مع البيئة؛
 واالنضباط؛) تنظيم الذات والوقت(قادرا على التنظيم  -
 مكتسبا لمھارات تسمح له بتطوير ملكاته العقلية والحسية والحركية؛ -
 لى استعمال اإلعالميات وعلى االتصال واإلبداع التفاعلي؛قادرا ع -
  .ملما بالمبادئ األولية للحساب والھندسة -
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  المقاربة بالكفايات فعيلاإلطار المنھجي لت: ثانيا

المقاربة بالكفايات والتربية على القيم والتربية على االختيار، لبنة أساسية لتطوير يعتبر اإلصالح البيداغوجي، وفق مداخل 
للمشاركة الفعالة في  لكفايات الضروريةمن ا -  مواطنات ومواطني الغد  – متعلمينات والمتعلمجودة التعليم بغاية تمكين ال

والمواكبة اإليجابية لمختلف اإلصالحات التي تشھدھا بالدنا في  ،مسلسل البناء الديمقراطي والتنمية البشرية المستدامة
  .المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

في ھذا اإلطار، تم اختيار بيداغوجيا اإلدماج إطارا منھجييا لتصريف المقاربة بالكفايات، لكونھا تقدم صيغا إجرائية 
 كما تتيح تجسيد اإلصالحات البيداغوجية بطريقة تتسم بالمرونة. والمردوديةلمعالجة قضايا الجودة وتكافؤ الفرص 

 .السالسة والتدرج، فھي ال تحدث قطيعة مع الممارسات البيداغوجية السائدة، بل تسعى إلى احتضانھا وتطويرھا وإغنائھاو

  المفاھيم األساسية. 1

د الخطاب والممارسة في الميدان، ينبغي تحديد سعيا لمساعدة الفاعلين التربويين، كل حسب تخصصه، على توحي
  :وفيما يأتي أھم المفاھيم المرتبطة ببيداغوجيا اإلدماج. المصطلحات وتوحيدھا بما يتالءم مع متطلبات بيداغوجيا اإلدماج

 من  مشكلة تنتمي إلى فئة –من أجل حّل وضعّيةودمجھا ھي إمكانية شخص ما على تعبئة مجموعة من الموارد  :الكفاية
 ؛ومن مواصفاتھا أيضا التركيب وقابليتھا للتقويم .الوضعيات

 ؛ويطّورھا في مجموعة من المّواد وفي مجاالت متنّوعة )ة(المتعلمھي قدرة يوّظفھا  :الكفاية المستعرضة  
 ؛مستقر وقابل للتطبيق في مجاالت مختلفة؛ وال تتجسد إال من خالل تطبيقھا على محتوى" نشاط ذھني"ھي  :القدرة 
 ؛مشكلة-من أجل حل وضعية )ة(المتعلمھو كل ما يوظفه  :المورد 
 ؛ھو ممارسة قدرة على محتوى، وبذلك فالھدف ھو مورد قابل للتعبئة :الھدف التعلّمي  
 ؛إيجاد تمفصالت إلنجاز مھّمة ما) ة(مجموعة من المعلومات مقدمة ضمن سياق معين، تتطلّب من المتعلم ھي :الوضعّية  
 من خاللذلك ، ونفسھا الكفايةب مرتبطةمن الوضعيات مجموعة  ھي :فئة الوضعيات : 

 تعبئة مجموعات متقاطعة من الموارد؛ 
  ؛نفسھا التركيبدرجة التوفر على 
  ؛ نفسيھما أسناد من النوع والعدداستعمال 
  ؛نفسھا للحل المخصصة الفترة الزمنيةاستعمال... 
 دمج :اإلدماج من أجل حل وضعية  ،ھو تعبئة مجموعة من المعارف والمھارات والمواقف وتوظيفھا بشكل متكامل وم

ا ويعتبر بذلك سيرورة شخصية يب. مركبة أو القيام بمھمة مركبة تعلمنيھ ى حل وضعيات  )ة(الم دّرب عل ق الت عن طري
 :ويتطلب اإلدماج. مرّكبة
 ؛وارد المرتبطة بالكفايةإرساء الم 
  ين مختلف المضامين توليف الموارد من خالل اد ترابطات ب اھيم؛ قواعد؛(إيج ى ..) .مف ا وينجز عل ادة تنظيمھ وإع

 ؛)أو وضعيات/تمارين و(شكل أنشطة بسيطة 
  ؛وضعّيات إدماجية مركبةحّل 

 تخطيط التعلمات. 2

  أھميته وشروطه :التخطيط. 1.2
في إطار بيداغوجيا اإلدماج، عملّية مقصودة واستباقّية، تقوم على تنظيم مضامين التعلّم المقّررة في  ،ُيعّد تخطيط التعلّم

  .شكل أھداف تعلمية، من أجل إنماء كفاية مستھدفة في مادة دراسّية، ومن ثّمة تحقيق ملمح تخّرج معين في نھاية فترة التعلّم
  :التعلمية في كونه-وتتجلى أھمية التخطيط في العملية التعليمية

 يحدد ويوضح الكفايات المنشودة واألھداف التعلمية المرتبطة بھا؛ 
  يجعل عملية التدريس ذات معنى؛ 
 يضمن االستخدام األمثل للموارد واإلستراتيجيات؛ 
  يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية؛ 
 يساعد على تدبير الوقت واالقتصاد في الجھد؛ 
 والمتعلمات والمتعلمين على حد سواء؛) ة(مدرسيوفر األمن النفسي لل 
 يسھل عملية التقويم. 

، ومحددا ألفضل االستراتيجيات واإلجراءات مرنا وقابال للتعديلوواقعيا وقابال للتطبيق ومن أھم شروط التخطيط أن يكون 
  ...التعلمية، -المناسبة لتنفيذ الخطة، وشامال لكل جوانب العملية التعليمية
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  تنظيم السنة الدراسية وفق بيداغوجيا اإلدماج. 2.2

يتم تخطيط التعلمات عبر أربع مراحل تدوم كل واحدة ثمانية أسابيع، الستة األولى إلرساء الموارد، واألسبوعان المتبقيان 
بوعان الثالث األسيخصص كما  .األھداف التعلمية المرتبطة بھا لإلدماج؛ ويراعى اعتماد الكفاية أو مرحلة الكفاية مع تحديد

  .ألنشطة التوليف والتقويم والدعم والسادس من أسابيع إرساء الموارد
  :أبرز مراحل وفترات السنة الدراسية اآلتية الخطاطةلخص تُ و

  
  

مواردأسابيع إرساء ال أسابيع إرساء الموارد   أسابيع إرساء الموارد أسابيع إرساء الموارد 

 
 
 
 

                                

 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

  
  

  :فيما يليأما التخطيط اليومي فيرتكز على مجموعة من التوجيھات تجمل 
 ؛ )ة(التنمية الشمولية لشخصية المتعلم  
 العمل الجماعي التشاركي والمشاركة الفعالة؛ 
  التعلم الذاتي؛ 
 مشكلة لبناء المعرفة وھيكلتھا وتقويمھا؛-االنطالق من وضعية 
 تنويع مسارات التدخل توقعا لألخطاء واألعطاب التقنية؛ 
 تنويع طرائق التعليم واستراتيجيات التعلم؛ 
 نويع الوسائل الديدكتيكية؛ ت 
 تقويم التعلمات واالنطالق من نتائج التقويم؛ 
 ...  

  .ويتم تنفيذ الوحدة التعليمية أو المقطع التعلُّمي عبر محطات أساسية بما يراعي التدرج في بناء الكفاية

  مبادئ أساسية لتخطيط التعلمات. 3.2

 .مرتبط بإرساء الموارد، والبعض اآلخر متصل باإلدماج ينبغي مراعاة جملة من المبادئ عند التخطيط، بعضھا

 المبادئ المرتبطة بإرساء الموارد . 1.3.2

 :يمكن تلخيص ھذه المبادئ في

 تخطيط التعلّم انطالقا من الكفاية أو من مرحلة الكفاية المستھدفة؛ بناء 
  المستھدفة؛إرساء الموارد بكيفّية تسھم في إنماء الكفاية أو مرحلة الكفاية   
  على إقامة الترابط والّتوليف بين موردين أو أكثر؛ )ة(المتعلمتخصيص فترات من الّتخطيط لتدريب 
 اعتبار التقويم التكويني سيرورة تواكب إرساء الموارد؛ 
 تخصيص فترات لمعالجة األخطاء المتعلقة بالموارد الضرورية إلنماء الكفاية. 

  ط ألسبوعي اإلدماج المبادئ المرتبطة بالتخطي. 2.3.2

 :يرتكز التخطيط ألسبوعي اإلدماج على

 تدبير الوضعيات اإلدماجية دون التقيد بجدول الحصص الرسمي المعتمد أثناء إرساء الموارد؛ 
 على التعلمات التي تم اكتسابھا دون إرساء موارد جديدة؛ االشتغال 
  اج تعلم اإلدم تثمار الوضعيات (تخصيص األسبوع األول ل ة ) 1اس اء الكفاي ويم درجة نم اني لتق تثمار (واألسبوع الث اس

 ؛)2الوضعيات 
 على التركيز؛ )ة(المتعلمقدرة  مراعاة 
 طبيعة المادة استحضار. 

  تقويم درجة
الكفاية نماء  تعلّم اإلدماج

  تقويم درجة
الكفاية نماء  تعلّم اإلدماج 

 إجراءات آخر السنة تقويم تشخيصي
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  التقويم والمعالجة. 3
 التقويم. 1.3

وظيفة توجيھية ووظيفة تعديلية ووظيفة إشھادية، وھو يطال الموارد والكفاية، ويعتمد معايير : للتقويم ثالث وظائف رئيسة
  .من زوايا مختلفة )ة(المتعلمومؤشرات بغية تقويم إنتاج 

  :وتتحدد أنواع التقويم فيما يأتي
 التقويم التشخيصي:  

ويھدف إلى فحص وضعية االنطالق وتعرف خصائص . أو االستكشافي يطلق عليه أيضا التقويم القبلي أو التمھيدي
س أو مرحلة كفاية وفي بداية السنة الدراسية أو بداية األسد وينجز .قبل الشروع في العملية التعليمية والمتعلمات المتعلمين

لخلل في تحصيل المتعلمات دراسية، وھو تقويم يفيد في معرفة المكتسبات السابقة، والكشف عن مواطن احصة أو وحدة أو 
إن النتائج المحصلة من التقويم التشخيصي يمكن أن تشكل أساسا للمعلجة الجماعية أو الفردية، كما يمكن أن  .والمتعلمين

  .إلخ...أو الحوامل الديداكتيكية )ة(مدرستشكل موجھا لمراجعة العمليات التعليمية كلھا أو بعضھا من طريقة تدريس ال
  التكوينيالتقويم: 

يطلق عليه أيضا التقويم المرحلي، ويتم في غضون سنة أو فترة دراسية، أو يتخلل درسا أو حصة أو أسابيع تعلم اإلدماج، 
في االتجاه الصحيح، وتحديد جوانب  والمتعلمات وھو مجموعة من اإلجراءات العملية التي تستھدف توجيه تعلم المتعلمين

لمعالجتھا، وإلطالع المتعلمات والمتعلمين على نتائج تعلمھم، وإثارة دافعيتھم وحفزھم  القوة لتعزيزھا، ومواطن الضعف
فترة (يواجھون وضعيات ديداكتيكية المتعلمات والمتعلمين ويمكن أن يتم ذلك بجعل  .على االستمرار في عملية التحصيل

التقويم إلى بيداغوجيات كثيرة منھا بيداغوجيا  ويستند ھذا النوع من). أسبوع تعلم اإلدماج(أو إدماجية ) إرساء الموارد
  .الخطإ التي تتيح كشف األخطاء وتحليلھا وتصنيفھا وتفسيرھا ومعالجتھا

 التقويم اإلجمالي:  
إلى ھذا النوع  ُيلجأ. عليه في األدبيات التقويمية التقويم البعدي أو الختامي أو الجزائي أو النھائي؛ وقد يكون إشھاديا يطلق

ويھدف إلى تحديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى  مرحلة، أو درس،في نھاية سلك أو سنة دراسية أو أسدوس أو يم من التقو
يتم بواسطة التقويم اإلجمالي وضع التقديرات الكمية والنوعية، والحكم على مستوى المتعلمات والمتعلمين، و .تحقق الكفاية

  .لھم أو تفييئھم أو انتقالھم إلى مستوى أرقىوبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تحصي
ومن حوامل ھذا النوع من التقويم في المدرسة االبتدائية نجد المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد على صعيد المؤسسة 

مرحليا، تأتي في تقويما  تعتبر المراقبة المستمرةو .التعليمية واالمتحان اإلقليمي الموحد الخاص بالمستوى السادس االبتدائي
ات في الموارد متعلموال متعلمينوتھدف إلى التحقق عند كل مرحلة من مدى تحكم ال. الغالب بعد ثالثة أو ستة أسابيع

يتم التقويم و .وقدرتھم على إدماجھا، كما تقوم بالوظيفة الجزائية نظرا العتمادھا كمصدر في قرارات نھاية السنة الدراسية
لتعلمات خالل السنة الدراسية بواسطة اختبارات جماعية أو فردية، محروسة أو غير محروسة، كتابية أو شفھية المستمر ل
تبعا للھدف من التقويم والختالف المستويات الدراسية ) كتابي، شفھي، عملي(كما يختلف شكل تقويم التعلمات . أو عملية

  . ولطبيعة المادة الدراسية
لمواد الدراسية ينبغي أن تقوم بجميع أشكال االختبارات، وإن كان الطابع الشفھي قد يطغى في وبصفة عامة، فإن جميع ا

  .المستويات األولى من التعليم االبتدائي أكثر من غيره، كالكتابي مثال
صفات العمل المنتظر المعايير عتبر تُ و. المعايير والمؤشراتويطال التقويم الموارد والكفايات، ويعتمد على مجموعة من 

أن تكون مستقلة بعضھا عن بعض بھدف تحقيق  ھايشترط فيو عند صياغة الكفاية،، ويتم تحديدھا )ة(المتعلممن إنتاج 
 .معايير الحّد األدنى، ومعايير اإلتقان: تنقسم إلى قسميناإلنصاف، و

 ى ّد األدن ايير الح تال :مع ا ضروريا الم تمكن منھ ر ال ية يعتب ايير أساس ة ھي مع ايير المالءم ي مع دد ف ة، وتتح ك الكفاي
 .واالستعمال السليم ألدوات المادة واالنسجام

 كالتقديم الجيد للمنتوجالمتعلمين والمتعلماتھي معايير تتيح فرصة التمييز بين  :معايير اإلتقان ،.  

ومن . وقابلة للمالحظة والقياس وملموسة تكون واقعيةھي ترتبط بالوضعية وو ،أما المؤشرات فھي وسيلة ألجرأة المعايير
  .توضيح المعيار وتحديد مستوى التحّكم فيه وفي الكفاية :وظائفھا

 المعالجة. 2.3
مكانة أساسية في سيرورة التعلم؛ إذ تعتبر فرصة لترسيخ مواطن القوة، وأداة للوقاية من تراكم التعثرات  تحتل المعالجة

  .ي بھم، في حالة عدم تداركھا، إلى الفشل والھدر الدراسيينالتي قد تصيب المتعلمين والمتعلمات وتؤد
عبر تشخيص قد يكون إجماليا أو ) ة(وتتم المعالجة بطريقة َبْعدية، وُتبنى على بيانات ومعلومات ُتستخرج من إنتاج المتعلم

كما تقترح حلوال قصد تجاوز ما يعيق نماء الكفاية، وتقتصر على معايير الحد األدنى التي لم يتم التحكم فيھا، مع عدم . دقيقا
  .المتحكمين في ھذه المعايير تالمتعلمين والمتعلماإغفال 

   :وتتم بصيغ مختلفة منھا ،)ھادفة(ومعالجة مركزة ) مستعجلة(معالجة فورية : والمعالجة نوعان
  ؛داخل الفصل والنتعلمات أن ھناك أخطاء مشتركة لدى أغلبية المتعلمين) ة(إذا تبين للمدرسصيغة العمل الجماعي؛ 
  ؛صعوبات مشتركةوالمتعلمات يواجھون  أن بعض المتعلمين) ة(ن للمدرسإذا تبيصيغة العمل في مجموعات صغيرة؛  
 ة ) ة(على حدة، كلما أمكن للمدرس) ة(وھو موجه لكل متعلم: صيغة العمل الفردي ين بكيفي أن يشغل المتعلمات والمتعلم

 ؛فردية، إما باستعمال بطاقات التقويم الذاتي أو تمارين مختارة من الكتاب المدرسي
 م تنظيم معالجة في  لى دمج صيغ مختلفة من المعالجة،قد نلجأ إ ة، ث دة معين ة لم حيث يمكن مثال إجراء معالجة جماعي

 .إطار مجموعات عمل صغيرة بعد ذلك
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  التوجيھات التربوية الخاصة بتصريف برامج المواد الدراسية: ثالثا

مداخل البرنامج الدراسي المغربي وخلفياتھا النظرية والبيداغوجية بشكل عام يجعل الفاعل التربوي يستحضر تم تقديم 
ھات الوطنية والنظريات التربوية في ممارساته حتى تكون تدخالته واعية ونعرف في ما يأتي بأنشطة . االختيارات والتوجُّ

ية ونظام للتكوين والتقويم، وذلك من خالل مبادئ دقيقة تخدم كل وفضاءات التدريس وما يستلزمه األمر من وسائل تعليم
  .المجاالت والوحدات الدراسية

  طرائق التدريس. 1
، بصفته الفاعل المحوري في العملية التعليمية، لم يعد يساير الحاجات والمتطلبات الجديدة )ة(إن الدور التقليدي للمدرس

م الذاتي واستراتيجيات التعلم وتقنياته، يجب أن تسود في األنشطة المدرسية فإن طابع التعلُّ  لذا، .للمجتمع وللمتعلمين
إنھا أنشطة تتغيا تنمية الكفايات بجميع أبعادھا المعرفية والمنھجية واإلستراتيجية والثقافية والتكنولوجية، وتساھم : المبرمجة

وتجدر اإلشارة في ھذا اإلطار إلى أن أية محاولة . توقدرته على حل المشكال) ة(في تعزيز الذكاءات المتعددة لدى المتعلم
. بعين االعتبار وخصوصياته) ة(للموازنة بين التدريس والتفاعل، وإنجاز البرنامج والتقويم، تقتضي منا أخذ سن المتعلم

يستدعي مالءمة  في السلك االبتدائي في مرحلة نمو سريع ومستمر من الناحية النفسية والجسدية والعقلية؛ مما) ة(فالمتعلم
  . األنشطة التعليمية التعلمية لمراحل نموه ولجميع خصائصه اإلدراكية خاصة الحسية

وال تخفى الفائدة التربوية من تنويع األنشطة، حيث يساعد ھذا التنويع على تلبية الحاجات المتباينة لدى المتعلمات 
ً في فرص االكتساب من جانب المتعلم والمتعلمين، بالنظر إلى فوارقھم الطبيعية والمكتسبة، ويتيح عا وفي اختيار ) ة(تنوُّ

فالتغيير من نشاط تعليمي إلى آخر يختلف عنه . في الوقت نفسه) ة(والمدرس) ة(األنسب منھا؛ كما يبعد الملل عن المتعلم
  .عرفيوفضوله الم) ة(في النوعية واإليقاع والموارد المعتمدة، يرفع من االنتباه ويثير اھتمام المتعلم

ويعني تنويع األنشطة في الدرس الواحد تنويع الوسائط التعليمية المستخدمة وتنويع أشكال العمل داخل مجموعة القسم، مما 
يستدعي التخطيط الجيد بما يضمن مشاركة جميع أفراد المجموعة في األنشطة التي ال ينبغي أن تكون مجرد أنشطة ينبغي 

 ...وخياله وإعمال الفكر واإلحساس بالتسلية) ة(ا عامل إثارة اھتمام المتعلمالقيام بھا، بل يجب أن يتوفر فيھ
كما يحظى التعلم الجماعي ببالغ األھمية، لما له من فوائد سواء على مستوى المواد الدراسية وتعلُّمھا، أو على مستوى 

فانطالقا من المھارات واألنشطة . ترسيخ مبادئ التواصل والحوار واحترام اآلخر، وإثبات الذات واإليمان باالختالف
يقوم بأنشطة ُتمليھا طبيعة ) ة(بالكفايات، فإن المتعلم المقاربة، واستنادا إلى اختيار )ة(األساسية التي يتمرن عليھا المتعلم

) ة(متعلمبمحيط الاالستعمال الوظيفي للمكتسبات التعليمية في امتداداتھا إلى ما خارج محيط المؤسسة التعليمية وارتباطھا 
فكل األنشطة داخل الفصل أنشطة تفاعلية، سواء منھا األنشطة الفردية أو الثنائية أو في مجموعات أو في . وواقعه المعيش
وھي كذلك أنشطة تدفع المتعلمين والمتعلمات إلى تنمية العمل الجماعي، وروح المشاركة اإليجابية . جماعة القسم

  .ودعم بعضھم البعضوالمردودية لديھم 
أن يوفر الفضاء التربوي المالئم للتنشيط والفاعلية والتفاعل، عن طريق التوجيه واإلرشاد ) ة(كما ينبغي على المدرس

فھو يعمد إلى خلق تفاعل إيجابي بين األفراد والمجموعات، في أوراش يسودھا التعاون وتبادل اآلراء والعمل : والتنظيم
ر أس   .اليب التقويم التكويني لتعزيز التعلُّم، وحفز المتعلمين والمتعلمات على المنافسة في اإلنتاج واإلبداعالمشترك، وُيَسخِّ

  الوسائل الديدكتيكية. 2

التعلمية، من كتب مدرسية ومضامين رقمية، ووسائل -يتعلق األمر ھنا بالوسائل الديدكتيكية الُمعتَمدة لتيسير العملية التعليمية
آلة تسجيل، (وأجھزة ...) صور، خرائط، رسوم بيانية، عروض، أشرطة، أنشطة تفاعلية(نت أم رقمية ووثائق ورقية كا

 ...).جھاز التلفاز، جھاز الفيديو، جھاز الحاسوب، جھاز عرض الشرائح واألفالم الثابتة
فھي . لمشار إليھا أعالهوُيراعى في اختيار ھذه الوسائل بكل مكوناتھا قبل كـل شـيء استجابُتھا للمتطلبات واألھداف ا

الزمني والعقلي، وحاجاته ) ة(تحتوي على مضامين وظواھر راھنة، تتوفر فيھا الشروط التربوية، وتناسب سن المتعلم
كما أنھا تساعده على االنفتاح على محيطه االجتماعي، وتحثه على التعلم الذاتي . وفضوله المعرفي ومستواه الدراسي

  .والبحث واإلبداع
فى أن الكتب المدرسية ومضامين التعلمات لم تعد محصورة في المطبوعات الورقية، فتطور تكنولوجيا المعلومات وال يخ

واالتصال وتوفر الموارد البيداغوجية الرقمية أحدثا تحوالت عميقة في إمكانيات الحصول على المعرفة وبالتالي في تنوع 
مار المضامين والموارد الرقمية المتوفرة إن في التخطيط لألنشطة بما ُيكّمل ومن ثمة ينبغي استث. الوسائل التعليمية المعتمدة

، أو بجعل أنشطة المتعلمات والمتعلمين تتم مباشرة على حواسيب ووسائط رقمية، سواء )ة(مدرسھو مقترح بدليل ال ما
داخل القاعات المتعددة الوسائط أو باستعمال األطقم المعلوماتية المتحركة، بما توفره في كثير من األحيان من سھولة 

. لتتبع داخل أو خارج أوقات الدراسة الرسميةوسرعة واستقاللية وتنوع االختيارات، وبما قد تضمنه من فرص للتواصل وا
المتعلمين على االستعانة بمثل ھذه األدوات والوسائل خارج المدرسة، لتمكينھم من المتعلمات وويجب في ھذا السياق تعويد 

، وبلوغ كما يعتبر الفضاء التربوي المالئم وسيلة فعالة للتنشيط والفاعلية والتنظيم. تحسين أدائھم وتفعيل مشاركاتھم
  .األھداف المسطرة

ويستدعي ما سلف، من المدرسات والمدرسين، البحث بمختلف السبل الستكمال التدريب والتكوين في مجال تقنيات اإلعالم 
والتواصل؛ لتفعيل المكتسبات في مجال التدريس، وتطوير اإلنتاجات الرقمية وتبادل الخبرات، سواء بصفة مباشرة أو عبر 

  .التواصل عن بعـد
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غير أن ذلك ال يمنع من تعزيز الكتاب المدرسي والموارد الرقمية بوسائل ومعينات ديدكتيكية أخرى ومتنوعة، تساعد على 
ويجب . بإنجازھا متعلمينأضف إلى ذلك المشاريع الشخصية التي يمكن تكليف ال. استيعاب مكونات البرنامج الدراسي

علمي أو نص مسموع أو مكتوب، أو أية صورة أو شريط أو رسم أو خريطة أو التذكير في ھذا اإلطار بأن أي محتوى ت
تعلمي أو نشاط مواز، يجب أن يحترم ويأخذ بعين االعتبار السن الزمني والمعرفي -جدول أو مبيان، أو أي فعل تعليمي

لى ذلك حاجته الكتشاف الذات والوعي أضف إ. ، وإمكاناته البدنية والذھنية، وقدرته على التجريد وذكاءه النظري)ة(متعلملل
لذا يجب على المادة التعليمية المتضمنة . بھا، وبحاجاتھا النفسية واالجتماعية والفكرية، وتحقيق التوازن بينھا وبين محيطھا

لية والنفسية وحاجاتھم العق متعلمينبمحتوياتھا ووسائلھا الديداكتيكية وأھدافھا، إيالء أھمية كبيرة لمجاالت اھتمام ال
والوجدانية، وذلك مع احترام القيم الدينيـة والوطنيـة وواقعھم المعيـش، لمساعدتھم على التعديـل اإليجابـي لسلوكھم ورؤيتھم 

  .لذاتھم ولآلخر
وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن غياب بعض الوسائل والتي تمثل جزءا ال يتجزأ من تدريس المواد وتعلمھا، كما ھو الشأن 

غير أن الجانب . بة لألجھزة السمعية في تدريس اللغات وتعلمھا مثال، يجعل تحقيق الكفايات المرتبطة بھا صعبة المنالبالنس
على توظيفھا بالشكل الصحيح، واختيار المالئم من مجموع ) ة(اإليجابي للوسيلة التعليمية يعتمد على مدى قدرة المدرس

باعتبار دوره ) ة(، واستغالل الوقت في ما يخدم المتعلم"مناسبة في الوقت المناسبالوسيلة ال"الوسائل المتوفرة لديه بمعنى 
  .الحيوي والفاعل داخل الفصل

غير أنه ينبغي التذكير ھنا كذلك بأن التقنيات الحديثة، شأنھا شأن الكتاب المدرسي، مجرد أدوات مساعدة ينبغي أال تستعبد 
  .وضعيات تعلم مالئمة واقعية أو قريبة من الواقعالممارسات التربوية وتحتكرھا معوضة بذلك 

 تنظيم الفضاء . 3

 فضاء القسم. 1.3

يقتضي تدبير فضاء القسم تفادي وضعيات الجلوس التقليدية ضمن صفوف، واالنتقال نحو العمل في وضعيات جلوس 
بالتواصل بين أعضاء جماعة القسم بيداغوجية؛ من بينھا الجلسة الدائرية أو الجلسة وفق ُحذوة الفرس وھي جلسة تسمح 

كما يمكن تدبير فضاء القسم باعتماد أركان . مجموعات من أربعة أو ستة أفراد في حصص التعبير الشفھي: مثال. الكبرى
  :تربوية داخل حجرة الدراسة لتستجيب لحاجات المتعلمات والمتعلمين، نذكر من بينھا

 ركن القراءة؛ 
 ركن الفنون؛ 
 ركن الكتابة؛ 
 الورشات؛ ركن 
 ركن المعلوميات؛ 
 ... 

إضافة لما سبق، يمكن تخصيص ركن للوسائل الديدكتيكية؛ يتم من خالله إشراك المتعلمات والمتعلمين في البحث عن 
وقد تكون عبارة عن مواد طبيعية وإنتاجات متنوعة . وسائل محلية من شأنھا أن تجعل التعلمات أكثر مالءمة لخصوصياتھم

 .مضامين التعلماتتساھم في تقريب 

  فضاءات أخرى للتعلم. 2.3

ينبغي لألنشطة أال تتم فقط داخل الحجرات الدراسية التقليدية، بل في فضاءات أخرى، داخل المؤسسة أو خارجھا، كما 
يتعين تنويع أشكال العمل باعتمادھا في وضعيات مختلفة ُتَيّسر التواصل بين مجموعة القسم الواحد أو أكثر، أو ضمن 
مجموعات عمل صغيرة تتغير تبعا لحاجات المتعلمين والمتعلمات أو لألنشطة التعليمية التعلمية، بحيث تتجانس تارة 

ويمكن للتعلمات أن تتم في فضاءات خارجية في إطار التعاون أو االنفتاح أو الشراكة التي تعقدھا . وتتباين تارة أخرى
طابع تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي، وھي فضاءات من شأنھا توسيع المؤسسة مع مؤسسات أو جمعيات أو إدارات ذات 

  .مجال الحياة المدرسية، وتحقيق ذلك االنفتاح المنشود للمؤسسة على محيطھا

  تدبير الزمن. 4

) ة(يشير مفھوم الزمن أو اإليقاعات المدرسية إلى تنظيم وتدبير الحصص السنوية واألسبوعية واليومية ألنشطة المتعلم
لذا، ينبغي عند . الفكرية والمھارية والعالئقية؛ بحيث يراعي ھذا التنظيم صحته الجسمية والنفسية، واألوقات المناسبة للتعلم

  :برمجة التعلمات مراعاة
االستعمال األمثل إلمكاناته الجسمية والنفسية والذھنية؛ باحترام إيقاعاته البيولوجية وزمن ) ة(التدرج بشكل يتيح للمتعلم

 التعلم؛
برمجة الحصص الدراسية العادية وحصص األنشطة المندمجة وحصص الدعم واألنشطة األخرى في فترات زمنية 

 قضاء ظرف زمني مطول في وضعيات وأنشطة رتيبة؛) ة(مالئمة، وفي فضاءات مدرسية مختلفة، لتجنيب المتعلم
يطھا المباشر بمكوناته المختلفة، من أسر ومؤسسات تفعيل دور المؤسسة التربوية بشكل يحقق التفاعل اإليجابي مع مح

  .اقتصادية واجتماعية، وھيئات المجتمع المدني وغيرھا
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  التقويم. 5

المرجعيات األساسية للتقويم، حيث يجد القارئ لھذه المرجعيات يشكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب األبيض 
  :مجموعة من المبادئ والتوجھات والخلفيات البيداغوجية المؤطرة لعمليات التقويم؛ والتي تؤكد على

 ربط التعليم بمحيطه من خالل مالءمة المنھاج والبرامج الدراسية للمنتظرات، وتحقيق العالقة التفاعلية بين المدرسة 
  وانطالقا من ھذا المنظور ينبغي أن تتأسس وضعيات التقويم على معطيات منسجمة مع المحيط؛ . والمجتمـع

 إرساء مدرسة متنوعة األساليب وأشكال التقويم حتى تتم االستجابة لجميع انتظارات المستفيدين من الخدمات التعليمية . 
وقيم المواطنـة وحقوق اإلنسان وممارسة الحياة الديمقراطية؛ وبما أن المدرسة مجال حقيقي لترسيخ القيم األخالقية 

 .وما يرتبط به يعمل على إقرار العدل والمساواة واإلنصاف فالتقويم
وھي عملية . وتستھدف عملية التقويم الكشف عن مواطن القوة التي يجب تعزيزھا، وعن التعثرات التي ينبغي تجاوزھا

ومن تم يجب أن يرتكز التقويم، سواء . وتطويرھا) ة(الئمة ودقيقة لتفعيل كفايات المتعلممن اتخاذ تدابير م) ة(تمكن المدرس
، فأساليب التقويم ال تقيس فقط )ة(التشخيصي منه أو التكويني أو اإلجمالي، على مبدأ تقويم الكفايات التي اكتسبھا المتعلم

رفة لدى المتعلم ه على توظيـف ھذه المكتسبات وقدراته التحليلية والمنھجية ، بل تقيس أيضا قدرت)ة(الجوانب المعرفية الصِّ
التعلمية، وُيعتبر - وال يخفى في ھذا السياق الدور الذي يلعبه التقويم التكويني، ألنه يصاحب العملية التعليمية. واالستراتيجية

مدى بلوغ أھداف التعلم  من التحقق من) ة(على تتبع عمله ومجھوداته، وتمكن المدرس) ة(أداة تحفيز تساعد المتعلم
  .ومستويات إنجاز الكفايات، وصالحية العمل والتقنيات التربوية التي يعتمدھا

وألن الكفاية مركبة بطبيعتھا، فإن تقويمھا يتطلب اختبار العناصر األساسية المكونة لھا والمشتقة منھا، مما يقتضي من 
على اإلنجازات المركبة، وعلى استخدام قدراته المندمجة، وتعويده خالل التقويم التكويني ) ة(تدريب المتعلم) ة(المدرس

  .على توظيف تعلماته في حل الوضعيات ـ المشكلة
، يجب الحرص على تنويع أشكال األنشطة المعتمدة، كما ُيستحسن اللجوء من حين آلخر متعلمينوتفاديا للملل وعزوف ال

  .إلى بعض التطبيقات واألنشطة المسلية
بغي التذكير أن لبعض أشكال التقويم أكثر من دور، حيث ال تقتصر على التشخيص والتكوين مثال؛ بل تتعداه إلى وين

  .الوظيفة الجزائية العتمادھا في قرارات نھاية السنة
وال تخفى أھمية أنشطة الدعم، سواء الفردية أو الجماعية في تعزيز مكتسبات المتفوقين وتجاوز صعوبات التعلم لدى 

ويمكن . ـ والتي قد تكشف عنھا عمليات التقويم... المتعثرين ـ مھارية كانت، أو معرفية أو سلوكية أو وجدانية أو اجتماعية
لھذه األنشطة أن تتعدى األنشطة التقويمية وأنشطة المعالجة المعتادة، بحيث ُتعتمد مثال الحقيبة التربوية لتتبع مدى اكتساب 

بإنجاز بحوث أو جمع معطيات تتصل بالمواضيع والمضامين المقررة من  متعلمينكما يمكن تكليف ال .للكفايات متعلمينال
  .خالل استثمار شبكة اإلنترنيت مثال وتقديم عروض مصغرة في الفصل

  التكوين. 6

تربوية التي يعرفھا يعتبر التكوين شرطا أساسيا واستراتيجيا لتطوير أداء المنظومة التربوية؛ حيث تبقى اإلصالحات ال
فتجديد المدرسة يتوقف بشكل كبير على جودة . المنھاج والبرامج الدراسية رھينة بالتكوين المالئم للفاعلين المكلفين بتنفيذھا

والجودة التربوية تقتضي، من جھة، . عمل الفاعلين التربويين وانخراطھم ومواكبتھم للمستجدات التربوية كل من موقعه
س الرفيع والتكوين المستمر الفعال والتكوين الذاتي لكل المتدخلين التربويين؛ ومن جھة أخرى، تحقيق األثر التكوين األسا

  . المنتظر على مستوى الميدان
لذا، تستمد برامج التكوين األساس والتكوين المستمر مرجعياتھا من مقتضيات إصالح المنظومة التربوية، ومن االختيارات 

ھ ة لمناھج التربية والتكوين المغربية، كما أنھا تستوعب كل المستجدات المعرفية والتربوية، إذ ينبغي على والتوجھات الموجِّ
عدة التكوين األساس الخاص بكل فئة من الفاعلين التربويين، سواًء تعلق األمر بالتكوين النظري أو التطبيقي، أن تساير 

تحقيقا لالنسجام والتناغم بين الكفايات المھنية المكتسبة خالل التكوين  البرامج التعليمية والتوجيھات التربوية المعتمدة؛
 .والممارسات الميدانية

وضمانا لمالءمة الكفايات المھنية مع المستجدات التعليمية والبيداغوجية، يتم تنظيم دورات التكوين المستمر استجابة 
ضرورة استفادة الفاعلين التربويين على اختالف مھامھم لحاجات الفئات المستھدفة وحاجات المنظومة؛ أضف إلى ذلك، 

  .من دورات منتظمة للتكوين المستمر إلعادة تأھيلھم ومسايرتھم لمتطلبات المھنة
كما يضطلع التكوين الذاتي بدور ريادي في االرتقاء بالقدرات المھنية واالطالع على مختلف التجارب الرائدة واستثمارھا 

من خالل التكوين الذاتي إلى مدرس وباحث ومجدد وموجه ) ة(نظام التعليمي، حيث يتحّول المدرسبما يالئم متطلبات ال
أضف إلى ذلك تنامي إمكانات ووسائل التكوين، بفضل تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وتعدد إمكانات . ومبتكر وقائد

  .اإلعالم والتواصل
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  والتوجيھات التربوية الخاصة بالمواد الدراسيةبرامج ال: رابعا

تحتل الئحة الكفايات المستھدفة في مختلف المواد والمستويات المتعلقة بسلك التعليم اإلبتدائي موقعا مركزيا ضمن برامج 
  : المواد الدراسية، وقد اعتمد في تحديدھا على

 ومواصفات  ،ختيارات والتوجھات التربوية المؤطرة للبرامج التعليميةلال بيض من خالل الوثائق المتضمنةالكتاب األ
 .وتنظيم الدراسة ،ومضامين المواد الدراسية ،والھندسة البيداغوجية ،المتعلمين والمتعلمات

 لبيداغوجيا اإلدماج الجھاز المفاھيمي. 
 نفسه المستوى طبيعة العالقة بين الكفايات المحددة لكل مستوى والمضامين المستھدفة في. 


: برامج المواد الدراسية من ثالثة عناصر أساسية الينبغي تناول أحدھا بمعزل عن العنصرين اآلخرين، وھي تتكون
  .البرنامج فقراتو بھا المتصلة الموارد لوائحو الكفايات لوائح

 بما بربطھا إال معھا التعامل اليمكن للتعلم مواضيع بل دروس عناوين البرنامج فقرات اعتبار ينبغي ال السياق ھذا وفي
  .بھا المتصلة الموارد والئحة الكفايات الئحة في يطابقھا

  :الكفايات المعتمدة في مختلف المواد والمستويات الدراسيةعدد اآلتي  جدولاليوضح و
  المستوى

المادة
 السنة السادسة السنة الخامسة الرابعةالسنة  السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 اللغة العربية
2  2 2 2 2 2 

1  
 شفھي

1   
 كتابي

1 
 شفھي

1 
 كتابي

1 
 شفھي

1 
 كتابي

1 
 شفھي

1   
 كتابي

1 
 شفھي

1   
 كتابي

1  
 شفھي

1   
 كتابي

 اللغة األمازيغية
1 222 2 2 

1  
  شفھي

  
 

1 
 شفھي

1 
 كتابي

1 
 شفھي

1 
 كتابي

1 
 شفھي

1   
 كتابي

1 
 شفھي

1   
 كتابي

1  
 شفھي

1   
 كتابي

 اللغة الفرنسية
1 122 2 2 

1  
  شفھي

 
1 

 شفھي
 

1 
 شفھي

1 
 كتابي

1 
 شفھي

1   
 كتابي

1 
 شفھي

1   
 كتابي

1  
 شفھي

1   
 كتابي

 1 1 111 1لتربية اإلسالميةا

 االجتماعيات
    

2 2 2 

1  1  1  1  1  1  

تاريخ  ال
تربية وال

على 
  المواطنة

  الجغرافيا
التاريخ  
والتربية 

على 
  المواطنة

  الجغرافيا
التاريخ  
والتربية 

على 
  المواطنة

  الجغرافيا

  الرياضيات

2  2 2 2  2  2  
1 

الحساب 
  واألعداد

1 
الھندسة 
 والقياس

1
الحساب 
 واألعداد

1
الھندسة 
 والقياس

1
الحساب 
 واألعداد

1
الھندسة 
 والقياس

1
الحساب 
  واألعداد

1 
الھندسة 
  والقياس

1
الحساب 
  واألعداد

1 
الھندسة 
  والقياس

1 
الحساب 
  واألعداد

1 
الھندسة 
  والقياس

 1 1 111  1النشاط العلمي

  التربية الفنية

3  3 3 3  3  3  
كفاية واحدة لكل 

مكون من المكونات 
 الثالثة

كفاية واحدة لكل
المكونات مكون من 

الثالثة

كفاية واحدة لكل
مكون من المكونات 

الثالثة

كفاية واحدة لكل 
مكون من المكونات 

 الثالثة

كفاية واحدة لكل 
مكون من المكونات 

 الثالثة

كفاية واحدة لكل 
مكون من المكونات 

 الثالثة
 1 1 11 1  1التربية البدنية

جية في إنماء الكفاية في نھاية كل مستوى دراسي، صيغت كفايات لتحديد  ملمح التخرج المرتبط بكل مادة، والعتبارات تَدرُّ
  .تم تقسيمھا، عبر السنة الدراسية، إلى أربع مراحل للكفاية

  توزيع الغالف الزمني األسبوعي

  المادة األولى السنة السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة
 اللغة العربية ساعات 10  ساعات 10   د30و ساعات 6 د30و ساعات 5 د30وساعات  5  د30وساعات  5

  اللغة األمازيغية ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3
  اللغة الفرنسية  ساعتان  ساعات 7  ساعات 7  ساعات 7  ساعات 7
 التربية اإلسالمية د15ساعات و 3 د15ساعات و 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3

 االجتماعيات    ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة
 الرياضيات ساعات 5 ساعات 5 ساعات 5 ساعات 5 ساعات 5 ساعات 5

 النشاط العلمي د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة 
 التربية الفنية د45ساعات و 3 د15وساعتان  ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة

  التربية البدنية ساعتان  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة 
  االستراحة د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة  د30وساعة 
  المجموع  ساعة 30  ساعة 30  ساعة 30  ساعة 30  ساعة 30  ساعة 30
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  اللغة العربية مادة
  لتوجيھات التربويةا. 1

  مبادئ واعتبارات عامة. 1.1

اللغة العربية، للسنوات الست من التعليم االبتدائي، مع المستجدات التربوية مادة مالءمة البرامج والتوجيھات الخاصة ب تعد
وفق مقتضيات ومتطلبات  ،وتعلمھاتستھدف تطوير وتحسين آليات وتدابير تعليم ھذه اللغة عملية ضرورية  ،المختلفة

لھذا الغرض تم استحضار مجموعة من االعتبارات، واعتماد عدد من المبادئ العامة التي تفرضھا . المقاربة بالكفايات
من الكفايات  )ة(المتعلمخصوصيات متعلم المدرسة االبتدائية، وطبيعة المادة، وديداكتيك مكوناتھا، والرغبة في تمكين 

  :ه المرحلة؛ وفي ما يلي مجمل تلك المبادئ واالعتبـاراتذلغوية المناسبة لھال
 للمنھاج ةمبدأ اعتماد المداخل البيداغوجية الثالث:  

قيم العقيدة اإلسالمية؛ قيم الھوية الحضارية ومبادئھا األخالقية والثقافية؛ قيم المواطنة؛ قيم حقوق : (مدخل القيم -
 ؛)اإلنسان ومبادئھا الكونية

لتعليمية مدخل الكفايات؛ حيث يتم التركيز على إعطاء معنى للتعلمات وإضفاء النجاعة والفاعلية على الممارسة ا -
 ؛)ة(لمتعلماحاجات التعلمية، واالھتمام ب

الكتساب القدرة على التمييز واتخاذ القرار المتسم ) ة(مدخل التربية على االختيار، والمتمثل في تأھيل المتعلم -
  ؛والتصرف السليم بناء على تفكيره الشخصي وتحليله الخاص بالوعي،

  الذي يقتضي استعمال اللغة العربية الفصيحة، في التواصل المدرسي اليومي، وفي جميع  "اللغوي التوظيف"مبدأ
بما في ذلك األنشطة الثقافية والفنية والرياضية  ،العربيةاللغة بالتي تقدم  للمواد الدراسية األنشطة التعليمية التعلمية

واكتساب ملكة  ،والترفيھية األخرى، حتى تتاح للمتعلم فرص كافية للتمرس على استبطان النسق الفصيح للغة العربية
ا المبدأ، يتم سب ھذحالتالي فاللغة العربية، والتواصل الوظيفي بلغة عربية سليمة ودالة؛ وب ،التعبير والكالم بسالسة ويسر

  .أخرى مادة أداة بالنسبة لمواد دراسيةأو /وا في ذاته، ھدفتعلمھا وتوظيفھا باعتبارھا 
  وحدات؛ يستغرق تنفيذ الواحدة  ثمان ةبرنامج كل مستوى دراسي من المستويات الست يتضمنبحيث  "الوحدات"مبدأ

تنطلق  تعلمية مختلفة –إلرساء الموارد، عبر أنشطة تعليمية األول والثاني  منھا ثالثة أسابيع، بحيث يخصص األسبوعان
ين والتقويم والدعم؛ وبعد تنفيذ وحدت متنوعة؛ ثم يخصص األسبوع الثالث من الوحدة ألنشطة التوليف من وضعيات مالئمة

 إدماج الموارد المرتبطة بالكفاية؛ دراسيتين اثنتين، يأتي أسبوعا
  مستوى البناء : نات مادة اللغة العربية، ويأخذ ھذا التكامل مستويين أساسيين ھماالداخلي بين مكو" التكامل"مبدأ

الھيكلي لحصص مختلف مكونات المادة عبر األسابيع الثالثة للوحدة، ومستوى المجال الذي تتمحور حوله مختلف دروس 
 األخرى؛ الدراسية المواد مع حتى العربية اللغة مادة تكامل اأيض االعتبار بعين األخذ يتم كما الوحدة؛

  الظواھر األسلوبية والتركيبية، والصرفية واإلمالئية؛ وذلك في السنوات األولى والثانية في تمرير " ضماراإل"مبدأ
لظواھر اللغوية، وبالقواعد الضابطة الستعمالھا في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة، على با" التصريح"والثالثة، ومبدأ 

التصريح نفسه، من التحسيس والتلمس فاالكتساب إلى الترسيخ والتعميق، بحيث يتم إدراج بعض الظواھر تدرج ھذا يأن 
تسع ، تضيق في األولى، وتفي كل سنة بجرعة معينة تتم معالجة الظاھرةوأن اللغوية في برنامج سنتين متواليتين أو أكثر؛ 

 تدريجيا في ما يليھا؛
  ھذا التخفيف . قرات البرامج، دون أن يمس ذلك بتحقيق القيم والكفايات المحددة لھذه المرحلةفي عدد ف "التخفيف"مبدأ

الذي يعتبر أحد العناصر التي تسھم في إمكانية اعتماد بيداغوجية التمكن؛ لقد طال ھذا التخفيف عدد نصوص التعبير وعدد 
للغوية، مقارنة بالبرامج السابقة لمادة اللغة العربية في مواضيع اإلنشاء وعدد النصوص القرائية وعدد الظواھر والقواعد ا

 كل المستويات الدراسية؛
 ويتجلى ذلك في تنامي ھندسة األنشطة اعتمادا على :مبدأ التدرج واالستمرارية : 

حسب نوع القدرات من البسيطة إلى المركبة، وحسب المضامين وطبيعة المنھجية : (التدرج في بناء الكفايات -
  ؛)ات الدراسية للتعليم االبتدائيوالمستوي

من خالل االرتقاء السلس والمتبصر بالممارسة الديدكتيكية، مراعاة لقدرات : اديداكتيكي تناوالباعتباره التدرج  -
ومن األمثلة الموضحة لذلك أن التصريح بالظواھر والقواعد . المتعلمات والمتعلمين وتطور حاجاتھم التربوية

التحسيس والتلمس فاالكتساب إلى الترسيخ والتعميق، بحيث يتم إدراج بعض الظواھر اللغوية في اللغوية، يتدرج من 
برنامج سنتين متواليتين أو أكثر؛ على أن تتم معالجة الظاھرة في كل سنة على مستوى معين، يضيق في األولى، 

  ويتسع تدريجيا في ما يليھا؛
 الكفايات المسطرة في البرنامج، وكذا على ملمح التخرج، وعلى لى ويتم ذلك بالتركيز ع :مبدأ التركيز على الكيف

األولويات تبعا لخصوصيات المتعلمات والمتعلمين في كل مرحلة تعليمية، وتجاوز التراكم الكمي للمضامين المعرفية، مع 
 الحرص على توفير حد أدنى مشترك بين جميع المتعلمات والمتعلمين؛ 
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 مبدأ التنويع البيداغوجي والديدكتيكي : 
  تنويع الوضعيات التعلمية خالل إرساء الموارد أو إدماجھا أو تقويمھا ودعمھا؛ -
  إبداع حوامل متنوعة بيداغوجية بسيطة ومركبة، حسب الحاجة إليھا؛ -
بلي ييسر تدبير نھج طرائق وتقنيات تنشيط متنوعة تناسب باقي المتحكمات في األداء الديدكتيكي ضمن تخطيط ق -

  ؛ )الخ...عمل فردي وجماعي وعمل في مجموعات، وضعيات جلوس متنوعة، تقنيات مختلفة(التعلمات 
 ؛وإنماء الكفايات االستعانة بمعينات ديدكتيكية متنوعة تساھم في بناء المفاھيم واكتساب المھارات -
 ع المضامين التي تشكل معنى بالنسبة إليه، في يتواصل بيسر م )ة(المتعلمإن  :مبدأ المالءمة وإعطاء معنى للتعلمات

، من حيث )ة(بالمتعلمعالقتھا بمكتسباته؛ فمن المناسب إذن اعتماد وضعيات دالة، عن طريق اعتماد حوامل لھا عالقة 
 :ومضمونھا، وذلك من أجل) صيغتھا(مبناھا 

  جعل التفاعل مع الوضعيات تلقائيا حتى ال يكون الحامل عائقا؛ -
  ؛المقترحة عليهالمشكلة -ليبذل جھدا في التعامل مع الوضعيات) ة(جدوى بالنسبة للمتعلم ذا جعل التعلم -
 ؛وينخرط فيه يتمثل محيطه المادي واالجتماعي والثقافي) ة(جعل المتعلم -
 حيث يعتبران سيرورة مالزمة للعملية التعليمية التعلمية، لضمان التحسين المستمر  :مبدأ التقويم والدعم المنتظمين

للمردودية التربوية وتكييف الممارسة البيداغوجية والديدكتيكية مع الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين، وحرصا على 
 قيم العدل والمساواة واإلنصاف؛

  ا في النسق التعليمي التعلمي، من وفاعال أساس امحور) ة(بة بالكفايات المتعلمالمقارعتبر تَ  :)ة(المتعلمالتمركز حول
؛ وبالتالي فإن ومواقفه خالل مساھمتة الوازنة في بناء تعلماته ومكتسباته وإنماء كفاياته وقدراته ومھاراته واتجاھاته

لغة العربية يجب أن تنطلق من الطفل الممارسة البيداغوجية في المدرسة والمضامين والمحتويات المسطرة في برامج ال
 ا وفاعال حيويا في الوضعيات واألنشطة التعلمية المختلفة؛وتعتبره شريكا أساس ،وتعود إليه

 ا وليس مكونات لغوية منسقا تاما ومنسج ھااللغة العربية أن يجدد نظرته للغة باعتبار) ة(مدرسعلى  :مبدأ نسقية اللغة
التجزيء ما ھو إال فصل منھجي وتقني مصطنع ألغراض مدرسية محضة، أما اكتساب اللغة مجزأة ومستقلة، ألن ذلك 

في رنامج اللغة العربية ب من ھذا المنطلق عمد .ال يكون فيه الفصل بين مكوناتھا فيتم بشكل نسقي ومندمج ومتكامل
مع اللغة بشكل ) ة(تدائي لييسر تعامل المتعلملمدرسة االبتدائية إلى تأجيل التصريح بالقواعد اللغوية حتى السنة الرابعة ابا

وظيفي وتركيبي يستھدف بناء الكفاية اللغوية بشكل شمولي، كما اعتمد البرنامج الدراسي أيضا فترات للربط والتوليف 
وفترات إلدماج المكتسبات اللغوية بشكل متكامل ومندمج ونسقي، يتجاوز التقطيع الشكلي للمكونات والحصص والدروس 

 ؛باعتبارھا أنساقا لغوية يتواصل بھا، ال أجزاء مفككةيمارس اللغة في حياته اليومية ) ة(ألنشطة، ألن المتعلموا
  في فترة إرساء الموارد من أجل  )ة(المتعلمالذي يقتضي إيجاد تمفصالت بين موارد مجزأة اكتسبھا " اإلدماج"مبدأ

 ؛توظيفھا في حل وضعيات مركبةتعبئتھا بشكل مندمج، و

 اللغة العربية بالمقاربة بالكفاياتمادة ج مانبرعالقة المبادئ واالعتبارات العامة ل.2.1

كل ھذه المبادئ مجتمعة الفعل التربوي المؤطر لتعليم وتعلم اللغة العربية في المدرسة االبتدائية وفق منظور المقاربة توجه 
تستھدف اإلحاطة بالجوانب المعرفية والتي تتخذ من بيداغوجيا اإلدماج إطارا منھجيا لتصريفھا وتفعيلھا،  ،بالكفايات

 .والمھارات والقيم والمواقفوالمھارية والقيمية، وفق نظرة شمولية تستدعي مراعاة التوازن بين بناء واكتساب المعارف 
  يستھدف برنامج اللغة العربية تمكين المتعلمات والمتعلمين من رصيد معجمي وظيفي ومن أساليب  :معارفلامجال

التي تخدم نماء  مرتبطة بالمجاالت الدراسية المبرمجة علمية واجتماعية وثقافية وغيرھا وظواھر لغوية ومن معلومات
 ؛)ة(كفاية المتعلم

 على مھارات لغوية ومھارات ذھنية ومھارات حس حركية ) ة(البرنامج تدريب المتعلميستھدف  :مجال المھارات
ومن . وغيرھا من المھارات واالستراتيجيات التعلمية التي يحتاجھا اكتساب الكفايات عموما والكفايات اللغوية خصوصا

العربية في الحياة المدرسية والحياة االجتماعية،  والقدرات التي يتطلبھا امتالك وتوظيف اللغة اللغوية/الكفايات التواصلية
التمكن من الفھم والتطبيق والتحليل والتركيب والتعليق والتلخيص والتعبير حسب الموقف والمقام التواصلي : نجد مثال

كتساب وغيرھا من القدرات والمھارات المساھمة في ا واتخاذ موقف شخصي والقراءة المعبرة والحوار والحجاج والبرھنة
 : على )ة(أما بالنسبة لالستراتيجيات التعلمية فيمكن الحديث عن ضرورة تدريب المتعلم. اللغة ونماء الكفاية اللغوية عموما

 بناء اسراتيجيته ومنھجيته لفھم المسموع والمرئي والمكتوب؛ -
 التي يواجھھا في المدرسة وفي الحياة العامة؛ المشكلةبناء منھجية لحل الوضعية  -
 منھجية للتقويم الذاتي والتحقق من مدى مطابقة منتوجه للمواصفات والمعايير والمؤشرات والشروط المطلوبة منه؛ بناء - 
 بناء منھجية لتعديل وتطوير منتوجه على ضوء نتائج التقويم والتحقق؛ -
- ... 
  لوحدات الدراسية للسنة الدراسية ومن ااھتم البرنامج من خالل المجاالت المحددة لمضامين  :المواقفالقيم ومجال

خالل التوجيھات التربوية المؤطرة للممارسة البيداغوجية والمقاربات الديدكتيكية لمختلف مكونات مادة اللغة العربية بتوجيه 
حد ف واالتجاھات اإليجابية الموجھة للفرد والمجتمع على النظر إلى ضرورة جعل محتويات البرنامج حاملة للقيم والمواق
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السواء، ولذلك تم الحرص على أن تحترم النصوص واألنشطة والصور والرسوم وغيرھا االختيارات والتوجھات التربوية 
، وأن تدربه على )القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية( )ة(المتعلماألساس للمنھاج المغربي، وأن تتمثل وتروج وترسخ لدى 

 .امل مع الوضعيات المختلفةتبني مواقف واتجاھات مناسبة أثناء التعبير والتواصل وأثناء التفاعل مع اآلخرين وأثناء التع
ومن األھداف التي ينتظر أن يحققھا برنامج اللغة العربية في . وبذلك يتحقق مبدأ وظيفية اللغة في حياة الفرد والمجتمع

 :ئيةالمدرسية االبتدا
التعامل والتصرف والتواصل والتعبير حسب قواعد وآداب الخطاب والتواصل، وتكييف على ) ة(تدريب المتعلم -

 والسياق؛ خطابه حسب المقام والموقف والظرف
التعبير عن آرائه وتمثالته بحرية حول القضايا التي تعرض عليه، مع تبرير اتخاذ مواقف شخصية وتدريبه على  -

 والبراھين واالستدالالت المناسبة؛ذلك بالحجج 
 تعريفه بالحقوق والواجبات والقواعد العامة وحثه على اإلنتاج الشفوي والكتابي حولھا؛ -
 تدريبه على االستقاللية والتعلم والتقويم الذاتيين؛ -
 من روافد الھوية الوطنية؛ اتنمية اعتزازه باللغة العربية باعتبارھا رافدا أساس -
اع اللغوي واألدبي لديه من خالل تشجيعه على المطالعة وعلى اإلنتاج اللغوي في مستواه العمري تنمية ملكة اإلبد -

 والدراسي؛
- ... 

 اللغة العربيةمادة برنامج الكفايتان المعتمدتان في .3.1

كفايتين اثنتين على مدار من المستجدات التي تبناھا البرنامج الحالي للغة العربية بالمدرسة االبتدائية اعتماده على إنماء 
  .)كفاية شفوية وكفاية كتابية( المستويات الدراسية للتعليم االبتدائي

 الشفوية الكفاية. 1.3.1

أولى البرنامج الحالي للغة العربية اھتماما خاصا بالجانب الشفھي من اكتساب الكفايات التواصلية للغة العربية، ويتجلى ذلك 
  :من خالل ما يلي

  االعتباري للشفويالوضع: 
يقتضي إيالء األھمية الالزمة للتعبير والتواصل  مما، ياق الطبيعي من االستعمال الشفھييبتدئ اكتساب اللغة في الس -

في المدرسة االبتدائية تحظى الممارسة الشفوية  وبناء على ذلك. يين لتعلم اللغةأساس ينمدخلباعتبارھما الشفھي، 
 ؛والتعلمصيب وافر من زمن التعليم بن

على مستوى الحصص  مستقال امكونفي حد ذاته و اھدفباعتباره يتطلب األمر االھتمام بالتعبير والتواصل الشفھي  -
أداة لغوية من جھة،  لكونه،كما يجب االھتمام به أيضا  الديدكتيكي المتبع في تدريسه؛ والتدبيروالمواضيع المدروسة 

تعليم وباعتباره، من جھة أخرى، قدرة مستعرضة تستثمر في في غة العربية، تعليم وتعلم مختلف مكونات مادة الل تخدم
وفيما بينھم  والمتعلمين والمتعلمات،) ة(مدرسإذ من خالله يتم التواصل بين ال ؛علم أغلب المواد الدراسية األخرىوت

 .بدورھا في إنماء الكفاية الشفوية المھارات المختلفة في تلك المواد، التي تساھمأيضا الكتساب المعارف والمفاھيم و
- ... 
 رھانات تعلم الشفوي: 

 التحكم في الجانب الشفوي وامتالك الكفايات الشفوية ھو رھان اجتماعي؛ -
 الكفاية الشفوية محدد حاسم في المجال المھني وفي العالقات االجتماعية؛  -
- ... 
 اإلطار المنھجي لتعليم وتعلم اإلنتاج الشفوي: 

 ؛)معارف، معارف الفعل، معارف الكينونة: (المعارف المرتبطة بالشفويضرورة تنويع  -
حول موضوع معين، والتمييز أيضا بين قراءة وفھم أنواع  الشفھيأھمية التمييز بين قراءة وفھم المكتوب وبين اإلنتاج  -

ناف ، وتوظيف أص)نص وظيفي نثري أو شعري ـ نص وثيقي ـ نص مسترسل ـ نص سماعي(النصوص القرائية 
أو ..) .يقدم نفسه أو غيره، يحكي، يعبر، يعتذر، ينھى، ينصح، يطلب، يناقش اآلخر، يعلل، يعترض(األفعال الكالمية 

 ؛...)السرد، الوصف، الحوار، الحجاج(أساليب اإلنتاج اللغوي 
التواصل و عبيرالت من خالل تمييز منھجية تعليم مكون(تخصيص التواصل الشفوي بتدابير تنظيمية وديدكتيكية خاصة  -

  ؛)الشفوي عن منھجيات المكونات اللغوية األخرى
منھجية فھم : (االھتمام بتدريب المتعلمات والمتعلمين على تقنيات ومنھجيات واستراتيجيات التواصل واإلنتاج الشفوي -

ات الوضعية الشفوية، من خالل التدريب على السماع وتغيير أشكال وأصناف الخطاب وتنويع مساطر ومنھجي
 ؛)في التعامل مع الوضعيات الشفوية) تدريجيا(االستقاللية ) ة(االستثمار البيداغوجي للتواصل الشفوي وإكساب المتعلم

 أو حجاجية، وفق مواصفات وشروط معينة؛/أو حوارية و/أو وصفية و/تدريبه على تقنيات إنتاج نصوص سردية و -
 من مطابقته للمواصفات والشروط المطلوبة؛ تدريبه على التقويم الذاتي إلنتاجه الشفھي والتحقق -
 تدريبه على منھجيات تطوير إنتاجه انطالقا من نتائج التقويم والتشخيص الذاتي أو التبادلي؛ -



 

22   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكل ب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 200

 

 الكفاية الكتابية. 2.3.1

بالموارد الالزمة لإلنتاج الكتابي سواء الكتابية، من حيث تزويده ) ة(تعمل كل مكونات اللغة العربية على إنماء كفاية المتعلم
خالل التدرب على المھارات الكتابية أو إنجاز األنشطة والتمارين والتطبيقات الكتابية أو من خالل إنجاز أنشطة التعبير 

  .الكتابي واإلنشاء أو أثناء إنجاز الوضعيات اإلدماجية الكتابية خالل أسبوعي اإلدماج
الكتابية تزويده بالمعارف والمعلومات المالئمة وتدريبه بالتدريج على المھارات الكتابية ) ة(المتعلمويتطلب إنماء كفاية 

المختلفة، من خالل تمرينه على الخط والنقل واإلمالء والشكل والتعبير الكتابي، وتمرينه أيضا على تقنيات اإلنتاج الكتابي 
لتكملة والتعليق والتصميم والترقيم والتنظيم والتصحيح وتقويم المنتوج كتدوين المعلومات والترتيب والتصنيف والتلخيص وا

 .وتعديله وغيرھا من المھارات والقدرات المنھجية لإلنتاج الكتابي

  اللغة العربيةمادة التنظيم البيداغوجي العام لبرنامج .4.1

مراحل كبرى إلنماء  ، تنتظم عبر أربعالفعليةسبوعا للدراسة أ 34السنوي للغة العربية على مدى يتم تصريف البرنامج 
الكفايات اللغوية المستھدفة، وتتشكل كل مرحلة منھا من وحدتين دراسيتين تمثالن ستة أسابيع مخصصة لتقديم التعلمات 

  .وإرساء الموارد، يليھا أسبوعان إلدماج التعلمات
  :الدراسية يتم تصنيفھا كالتاليوبالتالي تتوفر كل مرحلة على ثالثة أنواع من األسابيع 

 لبناء التعلمات الجزئية أسبوعان. 1.4.1

بمكونات مادة اللغة العربية، ويتم دة المرتبطة يخصص األسبوعان األول والثاني من كل وحدة دراسية لتقديم التعلمات الجدي
كفايتين الشفھية والكتابية؛ ويتمثل ذلك مرحلة إنماء اللومن خالل ذلك إرساء الموارد اللغوية المخصصة للمجال المضموني 

الرصيد المعجمي الوظيفي واألساليب والظواھر التركيبية والصرفية واألفعال الكالمية المناسبة  )ة(في إكساب المتعلم
  .للوضعيات التواصلية الخاصة بكل مجال

وذلك وفق سياق لغوي يستھدف تحقيق  ،الشفھي إلى الكتابيخالل التدرج من  ينطلق تقديم التعلمات وإرساء الموارد منو
صة اإنماء الكفايتين وينفذ مقتضيات البرنامج وعناصره اللغوية الميسرة لبناء المعارف والمھارات والقيم والمواقف الخ

  .، تمھيدا ألسابيع التوليف والتقويم والدعم وأسابيع اإلدماجبمرحلة الكفاية

 أسبوع للتوليف والتقويم والدعم. 2.4.1

وتغطي ھذه  لتوليف والتقويم والدعم،وا للربطتستغل جميع حصص األسبوع الثالث من كل وحدة، في تقديم وإنجاز أنشطة 
الحصص حصيلة دروس التعبير والتواصل والقراءة واألنشطة الكتابية، ويتم تدبيرھا من خالل أنشطة متنوعة ومندمجة، 

  .تيسر االكتساب المنسجم لكل الموارد التعلمية المدروسة
   :يتكون ھذا األسبوع منو
 ،تفعيل قدراته، لفھم ما يطلب منه في سياق معين، كما تتيح للمتعلم إمكانية  فترة أولى لتقديم أنشطة للربط والتوليف

يتدرب من خاللھا على الربط بين المعارف المجزأة التي اكتسبھا في مختلف مكونات المادة، وھذا يقتضي اشتغاله على 
الي وضعيات مالئمة لقدراته، تمكنه من التعاطي المرحلي مع المركب وتسمح له بفرص القيام باإلدماج الجزئي، وبالت

االرتقاء بمكتسباته الشفھية والكتابية، ليكون مؤھال للتعاطي مع الوضعيات المركبة خالل أسابيع اإلدماج، ومنھا إلى مختلف 
  .الوضعيات في الحياة

ھنا بتقويم التعلمات السابقة بل بتدقيق بعض المعلومات وتعميق المعرفة بھا من خالل عمليات ذھنية األمر ال يتعلق 
، توخيا إلمكانية التوليف بينھا من أجل تحقيق ...قارنة والتصنيف والتحليل والتركيب وربط المعطيات ببعضھاتستدعي الم

 على التعاطي مع المركب بصفة عامة؛ )ة(المتعلمالفھم في سياقات مختلفة، وبالتالي االرتقاء بقدرة 
  عليمي التعلمي، وتقف على مستوى التعلمات ، التي تواكب الفعل التالبيداغوجيفترة ثانية إلنجاز أنشطة التقويم

وترصد الصعوبات والتعثرات لدى المتعلمات والمتعلمين الذين يحتاجون إلى فرص إضافية للدعم والمساعدة  المكتسبة،
 البيداغوجية؛

  بغرض دعم فترة ثالثة أخرى لألنشطة الداعمة، التي تستثمر نتائج التقويم وتحظى بحيز زمني أوفر، وتبرمج أنشطتھا
المتعلمات والمتعلمين وتعزيزھا، لتمكينھم من تعديل وتحسين أدائھم ومردوديتھم التعلمية، في أفق إقدارھم على  مكتسبات

 دمج تلك المكتسبات واستثمارھا خالل فترات إنجاز وضعيات إدماجية مركبة؛
  :وتنتظم حصص أسبوع التوليف والتقويم والدعم على الشكل اآلتي

  أنشطة الدعم  أنشطة التقويم  ليفأنشطة التو

  من الغالف الزمني األسبوعي% 50إلى  40من   من الغالف الزمني األسبوعي% 25إلى  20من   من الغالف الزمني األسبوعي% 40إلى  25من 

توليف جزئي داخلي بالنسبة لكل مكون  -
  على حده

توليف تركيبي بين مختلف المكونات  -
  ومختلف الموارد

يغطي التقويم مدى التحكم في الموارد 
  والقدرة على التوليف بينھا 

  :دعم مؤسساتي/ إغناء وتوسع / دعم مندمج 
مسرحية، حكاية، (أنشطة فنية مندمجة  -

 )أنشودة، ألعاب لغوية
 أنشطة لإلنتاج الشفھي -
  أنشطة لإلنتاج الكتابي -
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 لإلدماج أسبوعان. 3.4.1
  لتعلم اإلدماج من خالل إنجاز وضعيات إدماجية تواصلية ودالة، تتطلب تعبئة  32و 24و 16و 8األسابيع تخصص

  المالئمة؛ المكتسبات وباقي والنصية وتوظيف الموارد اللغوية
  لتقويم درجة نماء الكفاية من خالل وضعيات تقويمية تستھدف الوقوف على  33و 25و 17و 9تخصص األسابيع

على تعبئة الموارد المكتسبة لحل وضعية ) ة(أو قدرة المتعلم ،ات المرتبطة بإرساء الموارد من جھةحصيلة التعلم
  ؛من جھة أخرى على إدماجھا في إنتاجات مركبة ودالة المتعلمين والمتعلماتومستوى تطور قدرة مركبة مقترحة عليه 

  المعينات الديداكتيكيةالوسائل التعليمية و. 5.1
اعتماد وسائل تعليمية ومعينات ديداكتيكية مختلفة ومتنوعة،  ،كغيرھا من المواد الدراسية ،مادة اللغة العربيةيتطلب تدريس 

لبرنامج الدراسي؛ في افي شروط أفضل، ولتيسير تحقيق األھداف التربوية المسطرة  عملهعلى إنجاز ) ة(مدرسلمساعدة ال
الفعل البيداغوجي والديداكتيكي مرتبطة بجودة الطرائق واألساليب والوسائل المعتمدة في بناء وإنماء الكفايات جودة ذلك أن 

  .التربوية المستھدفة
ال يضمنان الدينامية والمرونة  ،والتشبث الحرفي بمضامينه ومحتوياته) ة(تلميذوكتاب ال) ة(ستاذإن االكتفاء بدليل األ

وال يتيحان فرص اإلبداع والمبادرة والقدرة على التصرف البيداغوجي حسب المواقف التعليمية  ،التدبيرية الالزمة
والحاجات التعلمية، وبذلك بات من الضروري االستعانة بوسائل تعليمية مناسبة ومعينات ديداكتيكية مالئمة لتحسين جودة 

والبطاقات والوسائل السمعية البصرية والموارد الرقمية والقواميس والقصص  والصور والرسوممشاھد التمدرس، كال
المعينات توجھات وثوابت الوسائل ووالمجالت التربوية وإنتاجات النوادي التربوية وغيرھا، شريطة أن تحترم كل ھذه 

ناسب األھداف والكفايات المعلنة وال تحيد عن المنھاج الرسمي المعتمد، وأن تكون خاضعة للمعاينة والفحص حتى ت
  .أغراض البرنامج الدراسي المسطر

  التقويم والدعم. 6.1
 تصريف برنامج اللغة العربية للتعليم االبتدائي أنماط التقويم والدعم المتداولة في المدرسة االبتدائية، حيث  اعتمدت في

وظيفته التوجيھية، وترك المجال مفتوحا ومرنا لبرمجة وإنجاز أنشطة تمت برمجة التقويم التشخيصي في موقع أداء 
للتقويم التكويني، مسايرة لفعل التعليم والتعلم بغرض تحقيق وظيفته التعديلية؛ أما التقويم اإلجمالي فاقترحت له فترات 

فقط اقترحت بشأنه صيغ ) ياتؤسسالمندمج والم(أما الدعم التربوي . عامة ومرحلية ليحقق وظيفته الجزائية أو اإلشھادية
وفترات معينة ال تمنع من تفعيل ھامش المبادرة والتصرف حسب الحاجة والضرورة، وحسب ظروف العملية التعليمية 

  ؛التعلمية في الزمان والمكان والشروط البيداغوجية المتوفرة
  للتمكن من الوقوف على الحصيلة التعلمية التي تمت برمجة التقويم التشخيصي خالل األسبوع األول من السنة الدراسية

يلج بھا المتعلمات والمتعلمون المستوى الدراسي الجديد، قصد توجيه الممارسة البيداغوجية والديدكتيكية للبرنامج 
: مثال(ويمكن أن تستخدم لھذا الغرض صيغ وأدوات تقويمية متنوعة  الدراسي، وفق نتائج وخالصات ھذا التقويم،

 ؛)...تشخيص المستلزمات ـ وضعيات اختبارية مناسبةروائز 
  ينجز التقويم التكويني خالل كل الفترات التي تبنى فيھا التعلمات للتمكن من تعديل ومراجعة ومعالجة ما يتطلب ذلك

خالل األسبوعين األول والثاني من كل وحدة دراسية، أما في األسبوع الثالث للوحدة المخصص للتوليف والتقويم 
أما . الدعم فقد خصصت حصص لتقويم حصيلة إرساء الموارد، تستتبع بحصص للدعم استثمارا لنتائج التقويم المنجزو

خالل أسبوعي اإلدماج للمرحلتين األولى والثانية فقد اعتبر تقويم درجة نماء الكفاية فيھما تقويما تكوينيا، يتم استثمار 
 الكفاية؛ معالجة ما يعيق نماء  نتائجه من خالل أنشطة

 ليغطي تقويم مختلف الموارد التي تم اكتسابھا خاللھا، أو مرحلة كفاية ينجز التقويم الجزائي في نھاية كل وحدة دراسية ،
أما بالنسبة للتقويم الجزائي للكفايات ومراحلھا فيتم عبر الوضعيات اإلدماجية التقويمية المبرمجة خالل المرحلتين الثالثة 

المخصص لنھاية السنة الدراسية فيتم تنظيمه وبرمجته  اإلشھادي/الدراسية؛ كما أن التقويم الجزائي والرابعة من السنة 
 .حسب األطر المرجعية والمذكرات الوزارية الخاصة بالتقويم واالمتحانات المدرسية الصادرة في الموضوع

 تقويم موارد الجانب الشفوي . 1.6.1
تقويم (): ة(المتعلم ة المقترحة لتقويم مستوى التواصل واإلنتاج الشفوي لدىتعرض في ھذا الصدد بعض السبل المنھجي

 ):الموارد
 في القسم؛) ة(مراعاة حجم ونسبة المشاركة الشفوية للمتعلم 
 احترام اآلخرين أثناء المشاركة التواصلية الشفوية معھم، ويتجلى ذلك عموما في: 

 ؛احترام قواعد أخذ الكلمة - 
 ؛اإلنصات لآلخرين وأخذ تدخالتھم بعين االعتبارالقدرة على  - 
 حاالت المشاركة السلبية؛ - 
 ؛...جودة التعبير الشفھي سواء من خالل تقديم اإلجابات أو طرح األسئلة أو قراءة النصوص 
  ؛..).من حيث األھمية والتربيرات المقدمة(نجاعة ودقة التدخالت 
 الشفوية حسب العناصر السابقة، واعتبار المجھودات الشخصية المبذولة  مستوى التقدم المحقق في المشاركة التواصلية

 اللغوية؛/واإلرادة المعبر عنھا لالرتقاء بالكفاية التواصلية
 ... 
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  أجرأة تقويم الكفاية الشفوية. 2.6.1

 " على معايير المالءمة ) ة(مدرسالينطلق تقويم التواصل الشفھي منذ إرساء الموارد باعتماد شبكة يركز فيھا
  ؛...حسب المستويات ،واالستعمال السليم ألدوات اللغة واالنسجام

 لكل متعلم أكثر من فرصتين؛) ة(مدرسيعطي ال  
  على أن يترجمھا إلى نقط كمية عند المراقبة المستمرة واإلشھاد؛ "-+/"بعالمات  )ة(المتعلمإنتاج ) ة(مدرساليقّوم  
 الذين لديھم قدرة أكبر على التواصل الشفھي؛ المتعلمين والمتعلماتخالل أسابيع إرساء الموارد يتم البدء ب  
  تذلّل (الذين تعترضھم صعوبات في التواصل الشفھي  المتعلمين والمتعلماتخالل أسابيع اإلدماج يتم التركيز أساسا على

م خالل األسبوع الثاني  )".خالل األسبوع األول وتقوَّ

 تأخذ بعين االعتبار التفاصيل المتضمنة في العدة الوطنية لبيداغوجيا اإلدماج وفي األطر المرجعية والمذكرات
  .الوزارية المنظمة للتقويم واالمتحانات

  

 اللغة العربية مادةالبرنامج الدراسي ل. 2

المراحل  على ةحافظمع المامج اللغة العربية للتعليم االبتدائي مع المستجدات التربوية المختلفة، نتمت مالءمة وتحيين بر
لضمان االستمرارية والنسقية واالنسجام والتدرج داخل كل مرحلة تربوية على حدة وعبر  ،التربوية الثالث للتعليم االبتدائي

  .ارات والقدرات وإنماء الكفايات المصرح بھا في المنھاجالمراحل الثالث كاملة، لترصيد المكتسبات وتطوير المھ
لتلقي واكتساب  طابع التحسيس واإلعداد، ويغلب عليھا ةوالثاني ىن األولالدراستي السنتينتتكون المرحلة األولى من 

  .الالحقتينوتوظيف المعارف والمھارات والقدرات اللغوية األساس، استعدادا للمرحلتين 
جسر عبور بين المرحلة تكون فتحتل موقعا وسطا و ةوالرابع ةالثالثالسنتين الدراستين نية المتكونة من أما المرحلة الثا

للمكتسبات اللغوية  األفقيطابع البناء والتثبيت والتركيز والتوسع التدريجي األولى والمرحلة الثالثة، ويغلب عليھا 
  .المذكورتينفي برنامجي السنتين  المستھدفة وتطوير الكفايات اللغوية والتواصلية المسطرة

وترصيد  العمودي طابع الترسيخ والتعميقيغلب عليھا و ة،والسادس ةالخامسالسنتين الدراستين المرحلة الثالثة وتضم 
ففي ھذه المرحلة تستھدف الممارسات البيداغويجة استكمال بناء . التربوية واللغوية للتعليم االبتدائي عموما المكتسبات

الكفايات اللغوية والتواصلية المسطرة للتعليم االبتدائي ككل، وتستھدف أيضا تحقيق المواصفات والمخرجات التي حددتھا 
  .ة في منھاج اللغة العربية للتعليم االبتدائيالتوجھات واالختيارات التربوية العامة والمحدد

لقد روعي في بناء برامج المراحل الثالث المذكورة اعتماد المبادئ واالعتبارات العامة لمنھاج اللغة العربية للتعليم و
بناء االبتدائي، واعتبرت ھذه المراحل حلقات متسلسلة ومتكاملة، ترتقي فيھا التعلمات بشكل متدرج ونسقي ومنسجم، ل

  .وإنماء الكفايات المستھدفة في المنھاج العام للتعليم االبتدائي

  ةوالثاني ىاألول السنتان: المرحلة األولى. 1.2
 تربوية عامة لتعليم وتعلم اللغة العربية بالسنتين األولى والثانية  اعتبارات  

، إذ في غياب ھذه المكتسبات تصبح إلى مكتسبات التعبير والتواصل بالدرجة األولىدروس اللغة بھذين المستويين تستند 
  :وأھم األسباب التي تفرض تبني ھذا الترتيب ھي .لقواعد اللغوية عمليات بدون معنىالقراءة والكتابة وا

ي، وھذا الترتيب التعلم في المسار الشخصي للفرد غالبا ما يعيد المسار نفسه الذي سلكته البشرية في تطورھا الفكري والحضار - 
 نفسه ينبغي أن تسلكه المدرسة؛ بحيث تعمل أوال على إكساب اللغة شفھيا، وبعد ذلك يتم االنتقال نحو القراءة والكتابة؛

 اللغة ھي حاجة إنسانية يتحقق بواسطتھا التواصل بين األفراد واألجيال، لذا ينبغي أن تكون أداة للتعليم والتعلم في اآلن نفسه؛  - 
 . الستعمال ومواجھة وضعيات ـ مشكلةووظيفيا عن طريق ا ،طفل اللغة في سنواته األولى في كليتھا غير مجزأةيتعلم ال -

 بطاقة وصفية لبرنامج اللغة العربية بالسنتين األولى والثانية  

 المكونات  -
 :يتكون البرنامج بھاتين السنتين من

o التعبير والتواصل  
o القراءة  
o الكتابة  
o  إمالء – تحويالت –صيغ صرفية  –تراكيب  –أساليب (القواعد( 

  للمادة  األسبوعيالغالف الزمني  -
  

  

 

  

  

 ،)فكتابة قراءة ثم وتواصل تعبير: اآلتي التسلسل حسب( مرن بشكل الثالثة المكونات على األسبوعي الزمني الغالف يوزع
 واألقسام التعليمية والمؤسسات التربوية للمناطق الميداني التعليمي الواقع حسب والترشيد التصرف مبدأ يضمن بما

 األقسام بحاالت المرتبطة الخصوصيات لبعض المتضمن التعلمي التعليمي المشھد لتنوع استحضارا وذلك الدراسية،
 يستفيدوا لم متعلمون متعثرون، الخاصة، االحتياجات ذوو( بيداغوجية وإكراھات صعوبات من تشكو التي تلك أو المشتركة

  :التوزيع ھذا اآلتي الجدول ويوضح ؛...)األولي التعليم من
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 السنة الثانية السنة األولى

 األسبوعي الغالف المكونات األسبوعي الغالف المكونات

 تعبير والتواصلال
  بين ما

 دقيقة 280و 180
 تعبير والتواصلال

  بين ما
 دقيقة 280و 180

 قراءةال
  بين ما

 دقيقة 280و 180
 قراءةال

  بين ما
 دقيقة 280و 180

 :الكتابة
 خط - 
  وإمالء نقل - 

  بين ما
 دقيقة 180و 120

  :الكتابة
  خط - 
  إمالء - 

  بين ما
 دقيقة 180و 120

  القواعد
تروج ضمنيا في التعبير 

 والقراءة والكتابة
  القواعد

تروج ضمنيا في التعبير 
 والقراءة والكتابة

  الغالف مجموع
  األسبوعي الزمني

 ساعات 10
  الغالف مجموع
  األسبوعي الزمني

 ساعات 10

o األسبوعي الزمن استعمال وثيقة إعداد عند التربوية المنطقة أو التعليمية المؤسسة قبل من التوزيع ھذا احترام يتم 
  عليھا؛ والمصادقة

o الغالف مراعاة مع مكون لكل سيحدد الذي الزمني الغالف داخل دقيقة 45و 30 بين لغوية حصة كل مدة تتراوح 
 ؛)ساعات 10( العربية اللغة لمادة العام األسبوعي

o أثناء المناسبة، الزمنية األحياز لتختار التربوي التفتيش ھيئة إشراف تحت التربوية، واإلدارة لألساتذة المبادرة تترك 
 مناسبة أخرى حصص تخصيص إمكانية على حفاظھا مع رسميا، المعتمد األسبوعي الزمن استعمال لوثيقة بنائھا

 األلعاب التربوية، المشاريع النوادي،( المختلفة المدرسية الحياة أنشطة من غيرھا أو مندمجة، أنشطة أو داعمة ألنشطة
  ؛...)التربوية التظاھرات اللغوية،

o المؤطرة التربوية للتوجيھات ومحترما والديدكتيكية البيداغوجية الناحية من مبررا يكون أن يجب اعتماده تم اختيار كل 
 العربية؛ اللغة لمادة

 عناصر منھجية   

  المجاالت المضمونية  -
  :وحدات، تتمحور كل وحدة منھا حول مجال من المجاالت التالية يتكون برنامج اللغة العربية من ثمان

 المجاالت العامة
  المحاور الفرعية المقترحة  للبرنامج الدراسي

  الخ..ـ.) المرافق والتجھيزات(مكونات ةـ  القيم األسريةـ  مسكن األسرةـ  بنية األسرةـ  أدوار أفرادھاـ  العالقات األسري  الطفل واألسرة.1

ين ـ العالقات المدرسية ـ النظام المدرسي ـ يالمدرسي ـ أدوار الفاعلين المدرساكتشاف عالم المدرسة ـ المجتمع  والمدرسة الطفل.2
  ...ءات المدرسة ـ األنشطة المدرسيةالسلوك المدني في المدرسة ـ فضا

الطفل وعالقاته في .3
  الحي والقرية

الوسط ـ العالقات االجتماعية بين السكان ـ عالقة الطفل وصف محيط الطفل في الحي والقرية ـ مكونات
  ...لسلوك المدني في الحي والقريةبزمرة األنداد ـ عالقاته بالجيران ـ قيم الجوار والتضامن والتعاون ـ ا

الطفل والبيئة . 4
  الطبيعية؛

البيئة الطبيعية في حياة التعرف على البيئة الطبيعية المحلية ـ مكونات الوسط البيئي الطبيعي ـ أھمية 
اإلنسان والطفل بشكل خاص ـ عالقة اإلنسان والطفل بالبيئة الطبيعية ـ الظواھر الضارة بالبيئة الطبيعية 

  ...ـ قيم المحافظة على البيئة وحمايتھا

الطفل والتغذية . 5
  والصحة والرياضة

ين التغذية والصحة والرياضة ـ قواعد التعرف على مفاھيم التغذية والصحة والرياضة ـ العالقة الوطيدة ب
ـ قيم االھتمام والحرص على السالمة والوقاية في  التربية الغذائية والتربية الصحية والتربية البدنية

التغذية والصحة والرياضة ـ مظاھر من الحياة العامة تكشف االنعكاسات السلبية إلھمال قواعد السالمة 
  ...في التغذية والصحة والرياضة

الطفل والحياة . 6
  التعاونية

سية وتعاونية القسم ـ مظاھر التعاون في التعرف على مفھوم الحياة التعاونية ـ نموذج التعاونية المدر
الحياة االجتماعية ـ دور الطفل ومساھمته في الحياة التعاونية في البيت والمدرسة والوسط االجتماعي ـ 

  ...القيم الدينية وقيم المواطنة والسلوك المدني التي تحث على التعاون والتضامن والتكافل

الطفل والحفالت . 7
  واألعياد

على مفھومي الحفالت واألعياد ـ التعرف على نماذج من الحفالت األسرية والمدرسية واالجتماعية التعرف
وعلى األعياد الدينية والوطنية ـ وصف المظاھر االحتفالية والعادات والتقاليد الممارسة في االحتفاء بالحفالت 

لطفل بالحفالت واألعياد وأھميتھا في تنمية واألعياد ـ دور الطفل في االحتفاء ببعض الحفالت واألعياد ـ عالقة ا
  ...وطنية المؤطرة للحفالت واألعيادالجوانب النفسية واالجتماعية لديه ـ القيم الدينية وال

الطفل وعالم األلعاب . 8
  واالبتكار

جراء التعرف على مفھوم اللعب ومفھوم االبتكار ـ عالقة الطفل بعالم األلعاب واالبتكار ـ أدوار الطفل في إ
األلعاب وإنجاز ابتكارات مختلفة ـ التعرف على نماذج من األلعاب الشعبية واأللعاب اإللكترونية وغيرھا ـ 
التعرف على نماذج من االبتكارات العامة واالبتكارات الطفولية ـ قيم وقواعد اللعب ـ التحفيز على اإلبداع 

  ...واالبتكار ـ عالقة االبتكارات بتطور الفرد والمجتمع
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  ھيكلة وحدة لغوية في السنتين األولى والثانية -

  :يخضع اإلطار العام لسير دروس وحدة لغوية في كل من السنتين األولى والثانية للھيكلية التالية

o التعبير والتواصل  
  :يستھدف درس التعبير والتواصل في السنتين األولى والثانية

 وسردا وحوارا؛ التعبير الشفھي البسيط وصفا 
 التعبير عما يشاھده ويحيط به؛  
 التعبير عن أفكاره بتلقائية وتنظيم؛ 
  في حدود مستواه الدراسي؛ السليماالستعمال الضمني للبنيات األسلوبية والتركيبية والصرفية والتحويلية للنسق اللغوي ، 
 والتغذية  ،وعالقاته في الحي والقرية، والبيئة الطبيعية ،استعمال رصيد وظيفي يرتبط بحياته في األسرة والمدرسة

على أن يكون ھذا الرصيد في . وعالم األلعاب واالبتكار ،والحفالت واألعياد ،والحياة التعاونية ،والصحة والرياضة
 ؛حدود ما يسمح به نموه العقلي ومستواه الدراسي

 ؛اصل الشفھيومھارات ومضامين وآداب التو التدرب على آليات وتقنيات 
  التدرب على اإلنتاج الكتابي البسيط عبر أنشطة وتطبيقات كتابية مناسبة للقدرات التعبيرية واللغوية والمھارية

 للمستوى الدراسي؛

o تدبير درس التعبير والتواصل 
 :يتم تدبير درس التعبير والتواصل بمراعاة الموجھات اآلتية

  يقدم درس واحد في مكون التعبير والتواصل، بالمستويين األول والثاني، عبر مجموعة حصص أسبوعية يدبرھا
كتيكية مالئمة للمستوى الدراسي، ولمتطلبات إنماء الكفاية منھجيا بمراعاة االنطالق من وضعية ديد) ة(مدرسال

اد مسموعة أو مرئية أو مكتوبة أو على مواقف واقعية ، اعتمادا على أسنحسب كل مرحلة من مراحل السنة الدراسية
 تشكل مجاال إلرساء المكتسبات اللغوية المستھدفة؛

  يركز درس التعبير والتواصل بقوة، في المستويين األول والثاني، على استثمار وضعيات ومواقف تعبيرية ومقامات
والمتعلمات، ذات صلة بواقعھم السوسيو ثقافي، توظِّف تواصلية وأفعال كالمية متنوعة ومالئمة لمستوى المتعلمين 

 .ضمنيا األساليب والظواھر اللغوية، وتروج الرصيد المعجمي الوظيفي المرتبط بالمجال المضموني المدروس
، من جھة ثانية؛ حيث لم يتم التعبير، من جھة، وأغراض التواصلوبذلك يحصل التكامل بين ما تستھدفه أغراض 

مكونين لغويين مستقلين عن بعضھما البعض، نظرا للتقاطع باعتبارھما في ھذين المستويين الدراسيين  الفصل بينھما
  ؛داغوجي والديدكتيكي الوثيق بينھماالبي
 خالل األسبوعين األول والثاني والرابع والخامس من المرحلة األولى، أن يدبر دروس التعبير ،)ة(مدرسيمكن لل 

شتغال على حصص دراسية مرنة زمنيا، تمتد أو تتقلص حسب الحاجة الملحوظة وحسب ، من خالل االوالتواصل
قسم مشترك ـ فوارق فردية بارزة ـ (حصيلة التقويم التشخيصي للتعلمات أو ما تقتضيه ظروف التدريس الخاصة 

  ؛..).والمعينات الديداكتيكيةالتعليمية تعثر دراسي ـ خصاص في الوسائل 
  تنجز أغلب أنشطة التعبير والتواصل شفھيا، لكن ونظرا ألن البرنامج يقتضي أيضا االھتمام األولي المبكر باإلنتاج

نصوص قصيرة، تتطلبھا الوضعيات /من إنتاج جمل وفقرات )ة(المتعلمالكتابي منذ المرحلة األولى، لتمكين 
على ھذا النوع من اإلنتاج، بشكل يراعي اته متعلمو لمتعلميهمطالب بالتدريب المتنامي ) ة(مدرسالاإلدماجية، ف

تحقيق  قدراتھم وحصيلتھم اللغوية المكتسبة، وھو ما يستدعي اعتماد مبدأي التبسيط والتدرج، تماشيا مع ما يتطلبه
 ؛الكفايتين الشفھية والكتابية، حسب كل مرحلة من مراحل إنمائھما

 المھارات التعبيرية والتواصلية، من جھة ثانية، والتدرب على اكتساب المعارف، من جھة،اعى التوازن بين ير 
واستدماج القيم والسلوك واآلداب التي تتطلبھا الوضعيات والمواقف التعبيرية والتواصلية، من جھة ثالثة، وذلك في 

مرتبطة بھا، والتي تعتبر مصدرا الستلھام ارتباط تام مع المجاالت المضمونية للبرنامج الدراسي والقضايا الفرعية ال
  .مواضيع نصوص التعبير والقراءة واألنشطة والوضعيات المختلفة

o القراءة  
  :يستھدف درس القراءة في السنتين األولى والثانية

 متحرك؛ آخر قراءة الحروف العربية مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والشدة، ضمن معجم ثابت و  
 مع مراعاة )جمل ونصوص بسيطة(والمعجم المتحرك ) حروف وكلمات(ية مع الفھم للمعجم الثابت القراءة الكل ،

 مخارج الحروف، ومقتضيات عالمات الترقيم، وغياب التھجي؛ 
 ؛قراءة نصوص بسيطة نثرية وشعرية، تروج أساليب الوصف والسرد والحوار 
  على مستويات الفھم والتفكير وبعض التدريبات  المختلفةاستثمار المقروء من النصوص القصيرة واألنشطة القرائية

 ؛اللغوية والبحث البسيط
  استثمار المقروء أيضا في التعامل مع وضعيات تواصلية شفوية دالة، منبثقة من موضوع النص أو من القضايا

 .الفرعية المرتبطة به أوبالمجاالت المضمونية لبرنامج الدراسي
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o ر الدرس القرائيتدبي  

  :ُيقدم برنامج القراءة بالسنة األولى حسب التدرج التالي

  مراحل
  السنة الدراسية

  تدرج تقديم
  الحروف والنصوص

  مالحظات عامة

  المرحلة األولى
  2و 1 يناألسبوع في واحد حرف -
  4و 3األسبوع كل من حرفان في  -

من  والثاني األول األسبوعين فيتمت برمجة حرف واحد فقط 
 السنة بدايةفي ) دفعة واحدة(صعوبة تعلم حرفين نظرا ل البرنامج
يتم اللجوء إلى  ثم ،لدى الكثير من المتعلمين والمتعلمات الدراسية

  ؛بالدراسةستئناس االتقديم حرفين في كل أسبوع بعد أن حصل 
  المرحلة الثانية

  حرفان في األسبوع
  المرحلة الثالثة

  المرحلة الرابعة

  27و 26األسبوع  من ثالثة أحرف في كل 
 تقدم ،بمنھجية تعلم الحروف السابقة) ة(أن استأنس المتعلم بعد
خصوصا أن الحروف المبرمجة في  في األسبوع حروف ثالثة

  ؛بالنقطتتميز عن مثيالثھا إال  الھذين األسبوعين 

نصان قرائيان في كل أسبوع من األسبوعين 
  30و 29

 قراءةتمرين المتعلمين والمتعلمات على ل األسبوعان ھذان خصص
  ؛نصوص قرائية بسيطة ومناسبة وفھم

  :يبالسنة الثانية حسب التدرج اآلت وُيقدم برنامج القراءة
مراحل السنة 
  الدراسية

تدرج تقديم حصص الدرس
  مالحظات عامة  الحصص األسبوعية  القرائي

  المرحلة األولى

تقديم نص قرائي مناسب -
 للمجال

تدبير الصعوبات القرائية   -
  حسب الحاجة الملحوظة 

يتم تدبير حصص األسبوع حسب الحاجة 
والمستوى القرائي للمتعلمين ونوع القسم 

أحادي أو مشترك أو به (الدراسي 
  )الخاصةمن ذوي االحتياجات  متعلمون

مراعاة التيسير والتدرج واستثمار نتائج 
 تدبيرالتقويم التشخيصي للتعلمات في 

  الصعوبات القرائية

المراحل الثانية 
 والثالثة والرابعة

نص نثري ونص شعري في 
  كل أسبوع

يتم التوزيع المرن للحصص بين النص 
  القرائي النثري والنص القرائي الشعري

واستثمار مضامين  تنمية المھارات القرائية
النصوص النثرية والشعرية على مستوى 
الفھم والتفكير والتدريب اللغوي والبحث، 
والتواصل الشفوي، وذلك في ارتباط مع 

  الكفايات اللغوية المستھدفة

o الكتابة  

  :تستھدف دروس الكتابة بالمستويين األول والثاني تحقيق ما يلي
  كلمات وجمل بصورة سليمة تتميز بالجمالية والتنظيم، تبعا لنماذج خطية كتابة الحروف العربية مجردة وضمن

  تعرض على المتعلمات والمتعلمين؛
 نقل كلمات وجمل وفقرات قصيرة، نقال سليما، مع استعمال عالمات الترقيم؛ 
 الكتابة السليمة لبعض الظواھر البسيطة للرسم اإلمالئي؛ 
  في األساليب والتركيب والصرف والتحويلاإلنجاز الكتابي لبعض التمارين البسيطة. 

o تدبير حصص الكتابة بالمستويين األول والثاني 

  :يتم توزيع الحصص األربع على مختلف األنشطة الكتابية المدرجة في األسبوع كما يلي

 األولى السنة

  مالحظات عامة  الحصص األسبوعية  تدرج تقديم الحروف  مراحل السنة الدراسية

 2و 1ين حرف واحد في األسبوع -  المرحلة األولى
  4و 3 األسبوع من كل في حرفان -

يتم توزيع حصص الكتابة بين 
عمليات الخط من جھة وعمليات 

  ؛النقل واإلمالء من جھة أخرى

 تساير دروس الكتابة دروس القراءة
عموما، وذلك بعد التمكن من قراءتھا 
 ؛والتعرف عليھا خالل حصص القراءة

  المرحلة الثانية
  حرفان في األسبوع

  المرحلة الثالثة

  المرحلة الرابعة

  أحرف في كلثالثة  
  27و 26من األسبوع 

  30و 29في األسبوعين  سنويدعم 

 30و 29يخصص األسبوعان 
إلنجاز أنشطة داعمة في الخط 
واإلمالء تغطي جميع الحروف 

  ؛المدروسة

التركيز على ) ة(مدرسيمكن لل
الحروف التي تشكل صعوبات لدى 
المتعلمات والمتعلمين لتدارك تعثرھم 
فيھا وتحسين مستوى اكتساب الحروف 

  ؛العربية كاملة على المستوى الكتابي
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 السنة الثانية

وبالنسبة لھذا األخير تعالج في كل وحدة ظاھرتان إمالئيتان، وذلك في  نشاط اإلمالء؛الخط و يتم االقتصار على نشاط
  .والدعمإنجاز أنشطة التوليف والتقويم األسبوعين األول والثاني، ويتم في األسبوع الثالث 

ترتقي أنشطة الكتابة من مستوى التدريب على مھارات الخط واإلمالء إلى مستوى اإلنجاز المتدرج لبعض التمارين 
  .واإلنتاجات الكتابية، حسب مراحل الكفايات وحسب كل مستوى دراسي

o القواعد  

االستضمار، حيث يتم ترويجھا ضمنيا األساليب والظواھر التركيبية والصيغ الصرفية والتحويالت المقررة بأسلوب  تمرر
  .عبر دروس وأنشطة التعبير والتواصل بصفة خاصة، وكذلك عبر دروس القراءة والكتابة

o المندمجة والداعمة األنشطة  

تخصيص حصة أو حصتين في آخر ) ة(مدرسإذا تمت تغطية أھداف األسبوع التربوي وتوفر زمن إضافي مناسب يمكن لل
بھدف تثبيت  تكون داعمة للحصص السابقة،..) .مسرح، أنشودة، حكاية، ألعاب لغوية(أنشطة مندمجة متنوعة األسبوع إلنجاز 

  .وتركيز المكتسبات اللغوية لألسبوع بأكمله؛ وإال تركت الفرصة حتى األسبوع الثالث من الوحدة الدراسية

  السنة األولىبرنامج . 1.1.2

   اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.1.1.2

 يوالشف المجال في مراحلھاو الكفاية 

  1المرحلة 
 من جملة من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في شفويا )ة(المتعلم ينتج األولى، السنة من األولى المرحلة نھاية في

 في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،..).صور، رسوم، معطيات(أسناد مالئمة  على معتمدا ،السابقةمكتسباته منطلقا من  تعليمة، لكل كلمتين
 الصحيح الفعل( والتحويل الصرف وفي ،)الفعلية مثبتة ومنفية الجملة( التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج مراعاة( النطق

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)والمضارع الماضي
  2 المرحلة

 من جملة من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في شفويا )ة(المتعلم ينتج األولى، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،..).صور، رسوم، معطيات(على أسناد مالئمة  معتمدا ،منطلقا من مكتسباته السابقة تعليمة لكل كلمتين
: الصحيح الفعل( والتحويل الصرف وفي ،)والجمع لمفردا: االسمية الجملة( التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج مراعاة( النطق

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)والنھي ألمرا
  3 المرحلة

 لكل جملة من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا )ة(المتعلم ينتج األولى، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في
 مراعاة( النطق في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،..).صور، رسوم، معطيات،(أسناد مالئمة  على معتمدا ،منطلقا من مكتسباته السابقة تعليمة
 الصحيح الفعل( والتحويل الصرف وفي ،)الفعلية النواسخ وبعض المثنى، :االسمية الجملة( التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي) النصب حروف بعض ومع "لم" مع
 4 المرحلة

منطلقا من مكتسباته  جمل ثالث من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في شفويا )ة(المتعلم ينتج األولى، السنة نھاية في
 وفي التراكيب وفي المعبر، واألداء النطق في وموارده اللغوي رصيده ،موّظفا..).صور، رسوم، معطيات،(أسناد مالئمة  على معتمدا ،السابقة
  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي والتحويل، الّصرف

  في المجال الشفھي المتصلة بالكفايةالموارد األساسية  

  1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
 نفسه ويقدم اآلخر؛) ة(المتعلميقدم  -
 يعرف بأعضاء أسرته؛ -
 يتحادث مع الغير عن العالقات األسرية وعن مرافق المنزل وتجھيزاته؛ -
 يعرف محاوره بمدرسته؛ -
 يحدث محاوره عن أساتذته وأصدقائه في المدرسة؛ -
 مرافق ومكونات فضاء قسمه ومدرسته؛ يصف -
 يخبر عن أنشطة مدرسية شارك فيھا؛ -
 واألمكنة؛ واألزمنة والشخصيات النص أحداث يحدد -
 ال،(ي النفو) نعم( اإلثبات بتوظيف، و)من ھذه ،من ھذا ماذا، ھل،( االستفھاموبتوظيف  ،)ھذا، ھذه(بتوظيف أسماء اإلشارة  خطابا ينتج -

 دالة؛ تواصل وضعيات في )لم ما،
 باستعمال الرصيد الوظيفي والمعجمي المتضمن في نصوص وأنشطة التعبير والقراءة؛ شفھيا يتواصل -
 نّص؛ / جملة لمضمون فھمه عن يعّبر -
 والمدود؛ البسيطة الحركات باستعمال كلمات، ضمنمعزولة و الحروف يقرأ -
  .المعنى باعتبار النص / الجملة ينّغم -
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  2 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
 يجري حوارا عن حيه أو قريته؛ -
 يخبر محاوريه بمزايا حيه أو قريته؛ -
 يصف بعض مرافق ومكونات حيه أو قريته؛ -
 يتحادث عن العالقات والقيم التي تربط بين أعضاء حيه أو قريته؛ -
 يعبر عن موقفه إزاء جمال الطبيعة بالتعجب؛ -
 البيئي الطبيعي؛يصف مكونات وسطه  -
 ؛يتحادث مع غيره عن أھمية البيئة الطبيعية في حياة اإلنسان والطفل -
 يعبر عن موقفه باالستحسان أو االستنكار إزاء سلوكات تمس البيئة؛ -
 ؛واألمكنة واألزمنة والشخصيات النص أحداث يحدد -
التعجب  مماذا، النھي بال، ألن، بكم، لماذا،ماھذا، ما ھذه،  ،من الذي، من التي كيف،بكم،  كم، متى، أين،(م االستفھا بتوظيف خطابا ينتج -

 ؛دالة تواصل وضعيات في والنفي اإلثبات وبتوظيف، ")!...ما"
 ؛دالة تواصل وضعيات في "يا"ة بأدا النداء بتوظيف خطابا ينتج -
 باستعمال الرصيد الوظيفي والمعجمي المتضمن في نصوص وأنشطة التعبير والقراءة؛ شفھيا يتواصل -
 ؛نصّ  / جملة لمضمون فھمه عن يعّبر  -
 والتنوين؛ والمدود البسيطة الحركات باستعمال كلمات، ضمنمعزولة و الحروف يقرأ -
   .ىالمعن باعتبار النص / الجملة ينّغم -

  3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
 أو الرياضة بالنسبة للصحة؛/يخبر عن فوائد التغذية و -
 يحكي عن مباراة رياضية؛ -
 يصف أكلة أو طعاما مفيدا للصحة؛ -
 يتناصح مع الغير حول قواعد السالمة في التغذية والصحة والرياضة؛ -
 يلتمس من محاوره العون والمساعدة؛ -
 يوظف أساليب التأدب في طلب العون والمساعدة؛ -
 مظاھر التعاون في الحياة االجتماعية؛يحكي عن  -
 ينھى غيره عن سلوكات تنافي قيم التعاون والتضامن والتكافل؛ -
 ؛واألمكنة واألزمنة والشخصيات النص أحداث يحدد -
من فضلك، "وبتوظيف ،)يا(ء النداو )بلى(ث اإلثبا وبتوظيف ما التي، الّذي، ما لمن، من، ألم، أين، إلى(م االستفھا بتوظيف خطابا ينتج -

 ؛دالة تواصل وضعيات في ..."شكرا
 ؛في نصوص وأنشطة التعبير والقراءةباستعمال الرصيد الوظيفي والمعجمي المتضمن شفھيا يتواصل  -
 نّص؛ / جملة لمضمون فھمه عن يعّبر -
 ؛والتضعيف والتنوين والمدود الحركات باستعمال،  كلمات ضمنمعزولة و الحروف، يقرأ -
  .المعنى باعتبار النص / الجملة ينّغم -

  4 ةالمرحلب المتصلة األساسية الموارد
 يحكي أحداثا عاشھا في حفلة؛ -
 يصف أجواء االحتفال بالعيد؛ -
 يحاور غيره عن عالقة األطفال باألعياد والحفالت؛ -
 يعبر عن رأيه حول القيم الدينية والوطنية المؤطرة لألعياد والحفالت؛ -
 األلعاب المعروفة في وسطه االجتماعي؛يصف لَعبة من  -
 يعرِّف باللعب التي يلعب بھا؛ -
 يحكي عن ابتكارات طفولية يعرفھا؛  -
 يحاور غيره عن أفالم وبرامج إذاعية وتلفزية تقدم عالم األلعاب واالبتكار؛ -
 يتحدث عن شخصية حقيقية أو كرتونية يفضلھا في أفالم الرسوم المتحركة أو في برامج الطفولة؛ -
 واألمكنة؛ واألزمنة والشخصيات النص أحداث حددي -
وبتوظيف الجملة الفعلية مع النعت  ،)بلى(واإلثباث !) لأفع ما(ب التعج وبتوظيف ،)مماذالم ال،  أين، من(م االستفھا بتوظيف خطابا ينتج -

 الحقيقي ومع العطف، والفعل الصحيح مع السين وسوف ومع الماضي والمضارع واألمر؛
 ؛التعبير والقراءةباستعمال الرصيد الوظيفي والمعجمي المتضمن في نصوص وأنشطة ا شفھييتواصل  -
 ؛نصّ  / جملة لمضمون فھمه عن يعّبر -
 والتضعيف؛ والتنوين والمدود الحركات باستعمال،  كلمات ضمنمعزولة و الحروف يقرأ -
  .المعنى باعتبار النص / الجملة ينّغم -
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 المجال الكتابيكفاية ومراحلھا في ال 

  1 المرحلة
 لكل كلمتين من جملة من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج األولى، السنة من األولى المرحلة نھاية في

 اإلمالء في وموارده اللغوي رصيده ، موّظفا...)معطياتصور، رسوم، (أسناد مالئمة  على معتمدا منطلقا من مكتسباته السابقة، تعليمة،

 وفي ،)والمضارع الماضي الصحيح الفعل( والتحويل الصرف وفي ،)الفعلية المثبتة والمنفية الجملة( التراكيب وفي ،)والمد الثالث الحركات(

  .الوصفي أو/و السردي النص كتابة أساليب
  2 المرحلة

 لكل كلمتين من جملة من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج السنة األولى، من الثانية المرحلة نھاية في

 اإلمالء في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،...)صور، رسوم، معطيات(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من مكتسباته السابقة، ،تعليمة،

أساليب  وفي ،)والنھي األمر :الصحيح الفعل( والتحويل الصرف وفي ،)والجمع المفرد: االسمية الجملة( التراكيب وفي )والسكون التنوين(

 .الوصفي أو/و السردي النص كتابة
  3المرحلة 

تعليمة، منطلقا  لكل جملة من وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج األولى، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في

 المقصورة األلف( اإلمالء في وموارده اللغوي رصيده ، موّظفا...)صور، رسوم، معطيات(على أسناد مالئمة  معتمدا من مكتسباته السابقة،

 ومع" لم" مع الصحيح الفعل( والتحويل الصرف وفي ،)الفعلية النواسخ وبعض المثنى،: االسمية الجملة( التراكيب وفي ،)والتضعيف والممدودة

  .الوصفي أو/و السردي النص أساليب كتابة وفي) النصب حروف بعض
 4 المرحلة

 منطلقا من مكتسباته السابقة، جمل، ثالث من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج األولى، السنة نھاية في

 والتحويل، الّصرف وفي التراكيب وفي اإلمالء في وموارده اللغوي رصيده موّظفا، ...)صور، رسوم، معطيات(على أسناد مالئمة  معتمدا

  .الوصفي أو/و السردي النص أساليب كتابة وفي

 في المجال الكتابي موارد األساسية المتصلة بالكفايةال 

 1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
الترقيم؛وعالماتالمعنىباعتبار النص / الجملة )ة(المتعلمينّغم-

 كلمات؛ وضمن معزولة الحروف يكتب -

 سليما؛ نقال كلمات ينقل -

  ؛والحذف والتغيير والزيادة التعويض عبر النص / الجملة في يتصّرف -

 2 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
الترقيم؛وعالماتالمعنى باعتبار النص / الجملةينّغم-

 كلمات؛ وضمن الحروف معزولة يكتب -

 سليما؛ نقال وجمال كلمات ينقل -

  ؛والحذف والزيادة والتغيير التعويض عبر النص / الجملة في يتصّرف -

 3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
الترقيم؛وعالماتالمعنى باعتبار النص / الجملةينّغم-

 جملة؛ وضمن كلمات وضمن معزولة الحروف يكتب -

 سليما؛ نقال قصيرة وفقرات وجمال كلمات ينقل -

  ؛فوالحذ والزيادة والتغيير التعويض عبر النص / الجملة في يتصّرف -

  4 ةبالمرحل المتصلة األساسية الموارد
الترقيم؛وعالماتالمعنى باعتبار النص / الجملةينّغم-

 جملة؛ وضمن كلمات وضمن معزولة الحروف يكتب -

 سليما؛ نقال قصيرة وفقرات وجمال كلمات ينقل -

 والحذف؛ والزيادة والتغيير التعويض عبر النص / الجملة في يتصّرف -

  ؛واألحداث الشخصيات في الرأي يبدي -
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 فقرات البرنامج. 2.1.1.2

  المجال  األسبوع
مكون   موارد مكون التعبير والتواصل

  القراءة
  مكون الكتابة

 وإمالءنقل  خط  التحويل  الصرف  التراكيب  األساليب  الدروس
  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2  

ل 
طف
ال

رة
س
األ
و

  

ھل، نعم،  1الدرس
 ماذا
  

 الجملة الفعلية
الفعل 

الصحيح 
  الماضي

:المفرد
المتكلم، 

المخاطب، 
  المخاطبة

 حرف
  الدال حرف  الدال

  الميم حرف الميم حرف 2 الدرس  3

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  4

5  

ل 
طف
ال

سة
در
لم
وا

  

ھذا، ھذه، من  3الدرس 
ھذا، من ھذه، 
  ال، ما، لم،

الجملة الفعلية 
  المنفية

الفعل 
الصحيح 
  المضارع

: المفرد
  الغائب، الغائبة

 الالم احرف
  الالم والراء احرف  والراء

الباء  حرفا 4الدرس   6
   والكاف

الباء  حرفا
   والكاف

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7
  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10  

ه 
قات
عال
 و
فل
لط
ا

ي 
لح
ي ا
ف

ية
قر
وال

  

أين، متى، كم،  5الدرس 
من الذي، من 

ما ھذا،  التي،
  ما ھذه

الجملة
: االسمية
المفرد 
 المذكر
 والمؤنث

الفعل 
: الصحيح
  األمر

: المثنى
المتكلم، 

المخاطب، 
  المخاطبة

الفاء  حرفا
 الفاء والسين حرفا  والسين

النون  حرفا 6الدرس   11
  والحاء

النون  حرفا
  والحاء

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

ة 
بيئ
وال

ل 
طف
ال

ية
يع
طب
ال

  

 لماذا، ألن، 7الدرس 
بكم، كيف، 

 ،"ال"النھي ب
مماذا، 

 ...!"ما"

الجملة 
: االسمية

الجمع المذكر 
  والمؤنث

الفعل 
: الصحيح
  النھي

: االمثنى
  الغائب، الغائبة

التاء  حرفا
  والصاد

التاء  حرفا
  والصاد

العين  حرفا 8الدرس   14
  العين والياء حرفا  والياء

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15
  أسبوع تعلم اإلدماج  16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17

18  

ة 
ذي
تغ
وال

ل 
طف
ال

ة 
صح

وال
ضة

ريا
وال

  

الدرس
إلى أين، ألم،  9

النداء  بلى،
  "يا"ب 

الجملة
: االسمية
المثنى 
المذكر 
 والمؤنث

الفعل 
 الصحيح مع

  لم

: الجمع
المتكلم، 

المخاطب، 
  .المخاطبة

القاف  حرفا
  الطاء و

القاف  حرفا
  والطاء

الدرس   19
10  

الجيم حرفا 
  الھمزة و

حرفا الجيم 
  الھمزةو

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20

21  
ة 
حيا
وال

ل 
طف
ال

ية
ون
عا
الت

  
الدرس
من، لمن، ما  11

التي، ما 
الذي، من 
 فضلك، شكرا

الجملة 
: االسمية

كان، صار، 
  ليس

الفعل 
الصحيح مع 
  لن، كي

: الجمع
 الغائب، الغائبة

الواو  حرفا
  والزاي

الواو  حرفا
  والزاي

الدرس   22
12  

 حرفا
الضاد 
  والھاء

الضاد  حرفا
  والھاء

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

ت 
فال
لح
وا

ل 
طف
ال

اد
عي
األ
و

  

الدرس 
من أين، ما   13

، لَِم الأفعل، 
  مماذا بل،

الجملة 
: الفعلية

النعت 
  الحقيقي

الفعل 
الصحيح مع 
  السين وسوف

توظيف كل 
الضمائر في 

الماضي 
  والمضارع

 حروف
الغين 

والشين 
  والخاء

الغين  حروف
  والشين والخاء

الدرس   27
14  

حروف 
الذال والثاء 
  والظاء

الذال حروف 
  والثاء والظاء

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  28

29  

م 
عال
 و
فل
لط
ا

ب 
عا
ألل
ا

ار
تك
الب
وا

  

الدرس
دعم إجمالي  15

 لكل األساليب
الجملة 
: الفعلية
  العطف

الفعل 
الصحيح 
ماضيا 

ومضارعا 
  راأمو

توظيف كل 
الضمائر في 
المضارع 
  واألمر

نصان 
    قرائيان

دعم إجمالي في 
الدرس   30  واإلمالءالخط 

16  
نصان 
  قرائيان

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  إجراءات آخر السنة  34
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 كمنطلق المعقد إلى البسيط من التدرج مبدأ اعتمد األولى بالسنة الحروف تقديم فإن بالكتابة القراءة الرتباط نظرا 
 :أھمھا اعتبارات عدة وفق وذلك للتعلم،

 وتداولھا؛ الحروف تردد وتيرة -
 والكتابة؛ النطق سھولة -
 للخلط؛ تجنبا والرسم الصوت حيث من المتشابھة الحروف تباعد -
 ؛)النقط( الجزئيات ببعض إال مثيالتھا عن تتميز ال لكونھا نظرا الرابعة، المرحلة نھاية إلى الحروف بعض إرجاء - 
 أحرفا؛ باعتبارھا تقديمھا انتظار في طويلة، حركات باعتبارھا البداية منذ) ي -و -ا( المدود تقديم -
  ؛"ء" ،"إ" ،"أ: "ھيئات ثالث على الھمزة كتابة في االقتصار -
 والتواصل التعبير أنشطة في ضمني بشكل البرنامج فقرات في الواردة والصرفية والتركيبية األسلوبية الظواھر تقدم 

  .والكتابة والقراءة

  السنة الثانيةبرنامج . 2.1.2

  ا مالمتصلة بھ ا والمواردمومراحلھ انتالكفاي. 1.2.1.2

 المجال الشفھيكفاية ومراحلھا في ال 
 1المرحلة 

 لكل جملة من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثانية، السنة من األولى المرحلة نھاية في
 في وموارده اللغوي رصيده ، موّظفا...)رسوم، معطيات، نصوصصور، (على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من مكتسباته السابقة، تعليمة،
 الصرف وفي ،)المفرد الخبر :االسمية والجملة به، المفعول: الفعلية الجملة( التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج مراعاة( النطق

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)والمزيد الفعل الصحيح المجرد( والتحويل
 2المرحلة 

 لكل جملة من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثانية، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،...)صور، رسوم، معطيات، نصوص(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من مكتسباته السابقة، تعليمة،
 ،)ومجرور جار الخبر :االسمية والجملة والمجرور، الجار :الفعلية الجملة( التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج مراعاة( النطق
  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)والمضعف الصحيح المزيد، والفعل الصحيح المھموز الفعل( والتحويل الصرف وفي

 3المرحلة 
 جمل أربع من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثانية، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في

 اللغوي رصيده موّظفا ،...)صور، رسوم، معطيات، نصوص(على أسناد مالئمة  معتمدا مكتسباته السابقة،من منطلقا  الثالث، للتعليمات
 وفي ،)جملة الخبر :واالسمية فيه المفعول :الفعلية الجملة( التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج مراعاة( النطق في وموارده
  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي )والناقص الفعل المعتل األجوف( والتحويل الصرف
 4المرحلة 

منطلقا من مكتسباته  جمل، أربع من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثانية، السنة نھاية في
 وفي المعبر، واألداء النطق في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،...)صور، رسوم، معطيات، نصوص(على أسناد مالئمة  معتمدا السابقة،
 .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي والتحويل، الّصرف وفي التراكيب

 في المجال الشفھي الموارد األساسية المتصلة بالكفاية 

 1 بالمرحلة المّتصلة األساسية الموارد

 نفسه ويقدم اآلخر؛ )ة(المتعلم يقدم -
 ؛وبأقربائه يعرف بأعضاء أسرته -
 المنزل وتجھيزاته؛يتحادث مع الغير عن العالقات األسرية وعن مرافق  -
 يبدي رأيه في قيمة من القيم األسرية؛ -
 يعرف محاوره بمدرسته؛ -
 يحدث محاوره عن أساتذته وأصدقائه في المدرسة؛ -
 يصف مرافق ومكونات فضاء قسمه ومدرسته؛ -
 يخبر عن أنشطة مدرسية شارك فيھا؛ -
 يبدي رأيه في سلوكات يالحظھا في القسم والمدرسة؛ -
وأسماء  والنفي اإلثبات وبتوظيفمن ھذا، من ھذه،  بماذا، التي، من الذي، من من، كيف، متى، أين، ماذا،(م االستفھا بتوظيف خطابا ينتج -

 دالة؛ تواصل وضعيات في )"ھذه/ھذا"اإلشارة 
 القرائية؛ الصعوبات بتدبير يقوم -
 المعنى؛ باعتبار الشعري النص ينّغم -
 ؛والسرد والحوار الوصفتروج أساليب  وشعرية، نثرية بسيطة نصوصا يقرأ -
 ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل( ومكوناتھا السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
   .)نيالزم اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر - 
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   2 بالمرحلة المّتصلة األساسية الموارد

 يجري حوارا عن حيه أو قريته؛ -
 يخبر محاوريه بمزايا حيه أو قريته؛ -
 يصف بعض مرافق ومكونات حيه أو قريته؛ -
 يتحادث عن العالقات والقيم التي تربط بين أعضاء حيه أو قريته؛ -
 يخبر عن عالقته بأصدقائه في الحي والقرية؛ -
 طبيعة بالتعجب؛يعبر عن موقفه إزاء جمال ال -
 يصف مكونات وسطه البيئي الطبيعي؛ -
 ؛يتحادث مع غيره عن أھمية البيئة الطبيعية في حياة اإلنسان والطفل -
 يعبر عن موقفه باالستحسان أو االستنكار إزاء سلوكات تمس البيئة؛ -
 ؛يصف خرجة مدرسية إلى المجال الطبيعي -
 دالة؛ تواصل وضعيات في) والنفي والنھي اإلثبات وبتوظيف ،)يا(والنداء  ،)ما(والتعجب  ،)ما ھذمتى، ما ھذا،  كم،(االستفھام  بتوظيف خطابا ينتج - 
 المعنى؛ باعتبار الشعري النص نّغمي -
 ؛والسرد والحوار تروج أساليب الوصف ،وشعرية نثرية بسيطة نصوصا قرأي -
 ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل(ومكوناتھا  السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
  .)الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر - 

 3 بالمرحلة المّتصلة األساسية الموارد

 أو الرياضة بالنسبة للصحة؛/عن فوائد التغذية و) ة(المتعلميخبر  -
 بين التغذية والصحة والرياضة؛ يحاور اآلخر عن العالقة -
 يحكي عن مباراة رياضية؛ -
 يصف أكلة أو طعاما مفيدا للصحة؛ -
 يتناصح مع الغير حول قواعد السالمة في التغذية والصحة والرياضة؛ -
 يلتمس من محاوره العون والمساعدة؛ -
 يوظف أساليب التأدب في طلب العون والمساعدة؛ -
 جتماعية؛يحكي عن مظاھر التعاون في الحياة اال -
 بتحادث مع زمالئه عن تعاونية القسم أو المدرسة؛ -
 ينھى غيره عن سلوكات تنافي قيم التعاون والتضامن والتكافل؛ -
وبصيغالتأدب في الطلب ،)للجنس النافية ال(ي والنف )بلى(اإلثبات  وبتوظيف ،)لماذا بماذا، بمن، أين، إلى(م االستفھا بتوظيف خطابا ينتج -

 دالة؛ تواصل وضعيات في )شكرارجاء، من فضلك، (
 المعنى؛ باعتبار الشعري النص نّغمي -
 ؛والسرد والحوار تروج أساليب الوصف وشعرية، نثرية بسيطة نصوصا يقرأ -
 )الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل(ومكوناتھا  السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
  .)الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( السردي النص مكونات من مكون في الرأي وإبداء القراءة ستثمري - 

  4بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد

 أحداثا عاشھا في حفلة؛) ة(يحكي المتعلم -
 يصف أجواء االحتفال بالعيد؛ -
 يعبر عن عادات وتقاليد منطقته في األعياد والحفالت؛ -
 باألعياد والحفالت؛يحاور غيره عن عالقة األطفال  -
 يعبر عن رأيه حول القيم الدينية والوطنية المؤطرة لألعياد والحفالت؛ -
 يصف لَعبة من األلعاب المعروفة في وسطه االجتماعي؛ -
 يصف قواعد إنجاز لعبة سعبية في منطقته؛ -
 يعرِّف باللُّعب التي يلعب بھا؛ -
 يحكي عن ابتكارات طفولية يعرفھا؛  -
 وبرامج إذاعية وتلفزية تقدم عالم األلعاب واالبتكار؛يحاور غيره عن أفالم  -
 يتحدث عن شخصية حقيقية أو كرتونية يفضلھا في أفالم الرسوم المتحركة أو في برامج الطفولة؛ -
 دالة؛ تواصل وضعيات والنفي في اإلثبات وبتوظيف والنھي، ،)يا(والنداء ) أفعل ما(، والتعجب )متى، أين، كيف(بتوظيف االستفھام  خطابا ينتج - 
 المعنى؛ باعتبار الشعري النص ينّغم -
 والسرد والحوار؛ وشعرية، تروج أساليب الوصف نثرية بسيطة نصوصا يقرأ -
 ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل(ومكوناتھا  السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
  .الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات، :السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر -
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 المجال الكتابيكفاية ومراحلھا في ال 

 1المرحلة 
منطلقا  تعليمة، لكل جملة من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثانية، السنة من األولى المرحلة نھاية في

 "ألـ("اإلمالء  في اللغوي وموارده رصيده ، موّظفا...)صور، رسوم، معطيات، نصوص(على أسناد مالئمة  معتمدا من مكتسباته السابقة،
 الصرف وفي ،")المفرد الخبر"االسمية  والجملة ،"به المفعول"الفعلية  الجملة(التراكيب  وفي ،)والقطع الوصل وھمزتا القمرية، "الـ"و الشمسية

  .الوصفي أو/و السردي النص كتابة أساليب وفي ،)والمزيد لمجردالفعل الصحيح ا(والتحويل 
 2المرحلة 

منطلقا  تعليمة، لكل جملة من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثانية، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 التاء( اإلمالء في وموارده اللغوي رصيده ، موّظفا...)رسوم، معطيات، نصوصصور، (على أسناد مالئمة  معتمدا من مكتسباته السابقة،

 الصرف وفي ،")ومجرور جار الخبر"االسمية  والجملة ،"والمجرور الجار"الفعلية  الجملة(التراكيب  وفي ،)المربوطة والتاء المبسوطة
  .الوصفي أو/و السردي النص أساليب كتابة وفي ،)، والفعل الصحيح المزيد"والمضعف المھموز"الصحيح  الفعل( والتحويل
 3المرحلة 

 للتعليمات جمل أربع من وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج السنة الثانية، من الثالثة المرحلة نھاية في
 في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،...)معطيات، نصوصصور، رسوم، (على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من مكتسباته السابقة، الثالث،
الفعل ( والتحويل الصرف وفي ،")جملة الخبر"والجملة االسمية  ،"فيه المفعول"الفعلية  الجملة( التراكيب وفي ،)المتوسطة الھمزة( اإلمالء
  .الوصفي أو/و السردي النص أساليب كتابة وفي ")والناقص األجوف"المعتل 

  4المرحلة 
 جمل، منطلقا من مكتسباته السابقة، أربع من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج السنة الثانية، نھاية في

 الّصرف وفي التراكيب وفي اإلمالء في وموارده اللغوي رصيده موّظفا ،...)صور، رسوم، معطيات، نصوص(على أسناد مالئمة  معتمدا
  .الوصفي أو/و السردي النص أساليب كتابة وفي والتحويل،

  في المجال الكتابيالموارد األساسية المتصلة بالكفاية 

1 بالمرحلة المّتصلة األساسيةالموارد

الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبار النص)ة(ينّغم-
 واألمكنة؛ واألزمنة والشخصيات النص أحداث بسيطة، كتابية أنشطة ضمن ،يحّدد -
 ؛يكتب كلمات وجمال محترما معايير كتابة الحروف وجمالية الخط -
 اإلمالئية البسيطة؛ الظواھر موظفا بعض سليمة كتابة يكتب -
 نّص؛ لتكوين بسيطة جمال يرّتب -
 بالوصف؛ نصا يغني -
 .بسيطة جملة بإضافةنصايكمل-

2 بالمرحلة المّتصلة األساسيةالموارد

الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبارالنصينّغم-
 واألمكنة؛ واألزمنة والشخصيات النص أحداث بسيطة، كتابية أنشطة ضمن يحّدد، -
 بسيطة؛ كتابية أنشطة ضمن واألمكنة، واألزمنة والشخصيات النص أحداث في الرأي يبدي -
 ؛محترما معايير كتابة الحروف وجمالية الخطيكتب كلمات وجمال  -
 اإلمالئية البسيطة؛ الظواھر موظفا بعض سليمة كتابة يكتب -
  بالوصف؛ نصا يِغني -
 .بسيطة جملة بإضافةنصايكمل-

3بالمرحلة  المّتصلة األساسيةالموارد

الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبارالنصينّغم-
 واألمكنة؛ واألزمنة والشخصيات النص أحداث بسيطة، كتابية أنشطة ضمن يحّدد، -
 بسيطة؛ كتابية أنشطة ضمن واألمكنة واألزمنة والشخصيات النص أحداث في الرأي يبدي -
 ؛يكتب كلمات وجمال محترما معايير كتابة الحروف وجمالية الخط -
 اإلمالئية البسيطة؛ الظواھر موظفا بعض سليمة كتابة يكتب -
 بالوصف؛ نصا يغني -
.بسيطتين جملتين بإضافةنصايكمل-

4 ةبالمرحل المّتصلة األساسيةلمواردا

الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبارالنصينّغم-
 بسيطة؛ كتابية أنشطة ضمن واألمكنة واألزمنة والشخصيات النص أحداث يحّدد -
 بسيطة؛ كتابية أنشطة ضمن ،واألمكنة واألزمنة والشخصيات النص أحداث في الرأي يبدي -
 يكتب كلمات وجمال محترما معايير كتابة الحروف وجمالية الخط؛ -
 اإلمالئية البسيطة؛ الظواھر موظفا بعض سليمة كتابة يكتب -
 بالوصف؛ نصا يِغني -
  .جمل ثالث بإضافةنصايكمل-
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 فقرات البرنامج. 2.2.1.2

  المجال  األسبوع
  الكتابة  القراءة  موارد مكون التعبير والتواصل

  إمالء  خط    التحويل  الصرف  التراكيب  األساليب  الدروس
  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2  

رة
س
األ
 و
فل
لط
ا

  

ھذا، ھذه،   1الدرس 
أين، متى 

  ماذاكيف، 

الجملة 
: الفعلية

  المفعول به

الفعل 
: الصحيح
المجرد 
  والمزيد

المتكلم، 
المخاطب، 
المخاطبة، 

المفرد 
  والجمع

نص قرائي 
ودروس لتدبير 
  الصعوبات القرائية

حرفا الدال 
  والميم

  القمرية" أل"
  

  2الدرس   3
نص قرائي 

ودروس لتدبير 
  الصعوبات القرائية

 الالمحرفا 
  الشمسية" أل"  والراء

  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   4

5  

سة
در
لم
وا

ل 
طف
ال

  

من، من   3 الدرس
الذي، من 

التي، بماذا، 
من ھذا، من 

  ھذه

الجملة 
: االسمية

  الخبر مفرد

الفعل 
: الصحيح
المزيد 

  )تفاعل(

المتكلم، 
المخاطب، 
المخاطبة، 
الغائب، 
الغائبة، 
المفرد 
  والجمع

نص قرائي 
ودروس لتدبير 
  الصعوبات القرائية

 الباءحرفا 
  ھمزة الوصل  والكاف

  4الدرس  6
نص قرائي 

ودروس لتدبير 
  الصعوبات القرائية

 الفاءحرفا 
  ھمزة القطع  والسين

  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   7
  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10  

ل 
طف
ال

ي 
 ف
ته
القا
وع

ية
قر
وال

ي 
لح
ا

  

ما ھذا، ما  5الدرس
ھذه، كم، يا 

، )النداء(
  ذاك، تلك

الجملة
: الفعلية

الجار 
  والمجرور

الفعل
: الصحيح
افتعل، 

  )فّعل(

، الغائب
الغائبة 

مفرد، (
  )مثنى، جمع

نص نثري ونص 
شعري في كل 

  أسبوع

 النونحرفا 
  والحاء

التاء المبسوطة 
  في األفعال

 التاءحرفا   6الدرس  11
  والصاد

التاء المبسوطة 
  في األسماء

  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   12

13  

ة 
بيئ
وال

ل 
طف
ال

ية
يع
طب
ال

  

كم، متى،   7الدرس
التعجب، 
  النھي

الجملة 
االسمية، 

الخبر جار 
  ومجرور

الفعل 
: الصحيح

المھموز 
  والمضعف

المفرد 
والمثنى 
والجمع 

المذكر (
  )والمؤنث

نص نثري ونص 
شعري في كل 

  أسبوع

حرفا العين 
  والياء

التاء المربوطة في 
  غير جمع تكسير

 حرفا القاف  8الدرس  14
  الطاءو

التاء المربوطة 
  في جمع التكسير

  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   15
  أسبوع تعلم اإلدماج    16
  الكفايةأسبوع تقويم درجة نماء     17

18  

ة 
غذي
الت
 و
فل
لط
ا

ة 
صح

وال
ة 
ض
ريا
وال

ية
بدن
 ال
ية
رب
الت
و

  

ھل، إلى   9الدرس 
أين، بمن، 
  ألم، بلى

الجملة 
: الفعلية

  المفعول فيه

الفعل 
: المعتل
  األجوف

: أسماء
مفرد، مثنى، 

  جمع

نص نثري ونص 
شعري في كل 

  أسبوع

 الجيمحرفا 
  الھمزة و

الھمزة الساكنة 
  المتوسطة

الدرس   19
10  

حرفا الواو 
  والزاي

الھمزة المتحركة 
  وسط الكلمة

  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   20

21  
ة 
حيا
وال

ل 
طف
ال

ية
ون
عا
الت

  
الدرس 

11  
؟ ابماذا، لماذ
ال النافية 
، للجنس

رجاء، من 
  فضلك، شكرا

الجملة 
: االسمية

  الخبر جملة

الفعل 
: المعتل
  الناقص

: أسماء
مذكر، 
  مؤنث

نثري ونص  نص
شعري في كل 

  أسبوع

حرفا الضاد 
  والھاء

الھمزة في آخر الكلمة، 
  وما قبلھا ساكن

الدرس   22
12  

حرفا الغين 
  والشين

الھمزة في آخر 
الكلمة، ما قبلھا 

  متحرك
  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   23
  أسبوع تعلم اإلدماج    24
  نماء الكفايةأسبوع تقويم درجة     25

26  

ت 
فال
لح
وا

ل 
طف
ال

اد
عي
األ
و

  

الدرس 
متى، أين،   13

النداء، التعجب 
، )ما أفعل(

  كيف

الجملة 
: الفعلية

تمييز العدد، 
من ثالثة 
  إلى عشرة

أسماء 
الزمان 
والمكان 

مفعل، (
  )مفعل

المتكلم 
والخطاب 
/ والغيبة
التثنية 
  والجمع

نص نثري ونص 
شعري في كل 

  أسبوع

حرفا الخاء 
  والذال

الفعل الثالثي 
المنتھي بألف 

  ..)جرى، غزا(

الدرس   27
14  

حرفا الثاء 
  والظاء

الفعل غير 
الثالثي المنتھي 

  ..)ارتمى(بألف 
  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   28

29  

م 
عال
 و
فل
لط
ا

ار
تك
الب
وا

ب 
عا
ألل
ا

  

الدرس 
دعم إجمالي   15

لألساليب 
  السابقة

الجملة 
: الفعلية

 المفردالحال 

الفعل 
الصحيح 
  والمعتل

أفعال 
: وأسماء

مفرد، مثنى، 
جمع، مذكر، 

  مؤنث

نص نثري ونص 
شعري في كل 

  أسبوع

أنشطة كتابية 
إلنماء مھارة 

  الخط
دعم إجمالي (

  )عام

االسم الثالثي 
المنتھي بألف 

  ..)ھدى، عصا(

الدرس   30
16  

االسم غير الثالثي 
  بألفالمنتھي 

  )شفھيا وكتابيا(أنشطة التوليف والتقويم والدعم   31
  أسبوع تعلم اإلدماج    32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية    33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34

  

التعبير أنشطة في ضمني بشكل البرنامج فقرات في الواردة والصرفية والتركيبية األسلوبية الظواھر تقدم 
  .والكتابة والقراءة والتواصل
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  ةوالرابع ةالثالث السنتان: المرحلة الثانية. 2.2

  موجھات تربوية عامة لتعليم وتعلم اللغة العربية بالسنتين الثالثة والرابعة  
بأھمية خاصة، حيث تعتبر من جھة مرحلة  تشكل السنتان الثالثة والرابعة مرحلة وسطى من التعليم االبتدائي، وبذلك تحظى

تثبيت وترصيد ودعم وإغناء للمكتسبات اللغوية المدرجة في المرحلة األولى المتمثلة في السنتين األولى والثانية، كما تعتبر 
   .من جھة ثانية مرحلة تمھيد وتوطئة للمرحلة الثالثة الموالية، المتمثلة في السنتين الخامسة والسادسة

من خالل (ھذا االختيار البيداغوجي تم تنظيم برنامج السنة الثالثة ليكون امتدادا طبيعيا للسنتين األولى والثانية وحسب 
االستمرار في إعطاء مادة التعبير والتواصل مكانة خاصة واستراتيجية في البرنامج السنوي، وكذا في تمديد العمل بمبدإ 

) ة(وية المبرمجة، باإلضافة إلى مواصلة االھتمام بتقوية وإغناء حصيلة المتعلماالستضمار في تقديم وتوظيف الظواھر اللغ
  ..)..من الرصيد المعجمي الوظيفي ومن األساليب اللغوية المتنوعة

سواء على مستوى (برنامجي السنتين الخامسة والسادسة د وضع بشكل يجعله مدخال طبيعيا لأما برنامج السنة الرابعة فق
  ...).يع نماذج وأصناف النصوص القرائيةبالقواعد أو إدراج درس الشكل أو اعتماد درس اإلنشاء أو تنوالتصريح 

وفق ھذا المنظور البيداغوجي والديداكتيكي اعتبرت المرحلة الثانية من التعليم االبتدائي جسرا تربويا طبيعيا يضمن التدرج 
  .مدة في تدبير وتفعيل منھاج اللغة العربية بالمدرسة االبتدائيةالسلس والتحول المتأني للمقاربة البيداغوجية المعت

  اللغة العربية بالسنتين الثالثة والرابعة  لبرنامجبطاقة وصفية 
  المكونات والحصص -

  السنة الرابعة السنة الثالثة  

  المدة الزمنية  الحصص  المكونات  المدة الزمنية  الحصص  المكونات
  دقيقة 90  3 القراءة  دقيقة 150  5 القراءة

  دقيقة 30  1  التواصل الشفھي  دقيقة 80  2  التعبير والتواصل الشفھي
  دقيقة 40  1 التراكيب  0  0  )تروج القواعد ضمنيا(التراكيب

  دقيقة 40  1  الصرف والتحويل  0  0 )تروج القواعد ضمنيا(الصرف والتحويل 
  دقيقة 45  1  الشكل والتطبيقات  دقيقة 40  1   التطبيقات الكتابية

  دقيقة 40  1 اإلمالء  دقيقة 40  1 اإلمالء
  دقيقة 45  1 اإلنشاء  دقيقة 80  2 التعبير الكتابي

  دقيقة 330  9  المجموع  دقيقة 390  11  المجموع

 الغالف الزمني -

  الزمن األسبوعي  المستوى
  ساعات ونصف 6  السنة الثالثة
  ساعات ونصف 5  السنة الرابعة

 عناصر منھجية  
  المجاالت -

وتتمحور كل وحدة منھا حول مجال من . اللغة العربية في كل من السنتين الثالثة والرابعة من ثماني وحدات يتكون برنامج
  :المجاالت التالية

  المحاور الفرعية المقترحة  المجاالت العامة للبرنامج الدراسي

القيم اإلسالمية والوطنية . 1
 واإلنسانية

والوطنية واإلنسانية ـ دور القيم عموما في حياة الفرد التعرف على داللة ومعنى القيم اإلسالمية 
والمجتمع ـ نماذج من القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية التي تناسب مدارك أطفال ھذه المرحلة 
العمرية والتعليمية ـ عرض بعض المظاھر السلبية التي ال تحترم القيم المتعارف عليھا في البيت 

الوقاية من االنحراف عن القيم المؤطرة للحياة الفردية واالجتماعية ـ إبراز والمدرسة والمجتمع ـ سبل 
 الخ ...اإلسالمية والوطنية واإلنسانية التكامل بين القيم

 الحياة الثقافية واالجتماعية. 2

التعرف على مفھومي الحياة الثقافية والحياة االجتماعية ـ عرض نماذج من مظاھر الحياة الثقافية 
ـ العالقة بين الثقافة والتطور االجتماعي ـ موقع ) الوطنية والجھوية والمحلية(واالجتماعية المغربية 

ة طفولية ـ اإلشارة الطفل في مجال الحياة الثقافية واالجتماعية ـ عرض نماذج من مساھمات ثقافي
البسيطة إلى معنى مجتمع العلم والمعرفة ـ المؤسسات الثقافية في المجتمع ـ نماذج من اإلبداعات الثقافية 

 المغربية في مجاالت مختلفة ـ القيم المؤطرة للحياة الثقافية والحياة االجتماعية 

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 3

راطية ومفھوم حقوق اإلنسان ـ التجربة المغربية في إرساء الديمقراطية واحترام تقديم تعريف مبسط لمفھوم الديمق
حقوق اإلنسان ـ برلمان الطفل ـ المشاركة النسائية في الحياة الديمقراطية وفي مجال حقوق اإلنسان ـ دور 

ية وحقوق اإلنسان المدرسة في التربية على قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان ـ عالقة الطفل بالديمقراط
في البيت والمدرسة والمجتمع ـ أمثلة من حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ـ نماذج من مظاھر الحياة الديمقراطية في 

النوادي المدرسية المخصصة لمجال  المجتمع المدرسي ـ المساواة بين الجنسين أو مقاربة النوع ـ مدونة األسرة ـ
 الخ...المدنينسان والمواطنة والسلوك حقوق اإل
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  المحاور الفرعية المقترحة  المجاالت العامة للبرنامج الدراسي

 الخدمات االجتماعية والمھن. 4

التعرف على مفھوم الخدمات االجتماعية ومفھوم المھن والحرف ـ أھمية تبادل الخدمات االجتماعية في حياة 
والحرف ـ عالقة الطفل بعالم المھن والحرف وبالخدمات االجتماعية الفرد والمجتمع ـ عرض نماذج من المھن 

عموما ـ مدلول القانون المانع لتشغيل األطفال دون السن القانوني ـ مظاھر من معاناة بعض األطفال المستخدمين 
ام كل المھن واحتر في مھن وحرف مختلفة ـ التحسيس بتأھيل الطفل لعالم الحياة المھنية في المستقبل ـ قيم العمل

الخ...والحرف

 عالم االبتكار واإلبداع. 5

التعرف على عالم االبتكار واإلبداع ـ نماذج من االبتكارات واإلبداعات اإلنسانية العامة ـ ابتكارات وإبداعات 
مغربية متنوعة ـ نماذج من ابتكارات وإبداعات طفولية عالمية ومغربية ـ دور االبتكار واالبداع في تطور األمم 

البتكار واإلبداع ـ القيم والقواعد العامة المؤطرة لمجال والشعوب ـ تنمية الميل لدى األطفال نحو ولوج عالم ا
الخ...االبتكار واإلبداع

 التوازن الطبيعي وحماية البيئة. 6

التعرف على مفھوم التوازن الطبيعي ومفھوم حماية البيئة ـ أھمية التوازن الطبيعي في حياة اإلنسان والكائنات 
التوازن الطبيعي ـ الطفل وعالم البيئة ـ اآلثار السلبية لإلخالل بالتوزان الحية ـ دور حماية البيئة في الحفاظ على 

الطبيعي واإلضرار بالبيئة على المواطنين عموما واألطفال خصوصا ـ مظاھر سلبية صحية ومجالية واقتصادية 
طبيعي ـ قيم التربية البيئية ناتجة عن إھمال البيئة ـ القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية المتعلقة بالبيئة والتوازن ال

الخ...في البيت والمدرسة والمجتمع

 التغذية والصحة والرياضة. 7

التعرف على مفاھيم التغذية والصحة والرياضة ـ العالقة الوطيدة بين التغذية والصحة والرياضة ـ قواعد التربية 
ـ قيم االھتمام والحرص على السالمة والوقاية في التغذية والصحة  لتربية الصحية والتربية البدنيةالغذائية وا

والرياضة ـ مظاھر من الحياة العامة تكشف االنعكاسات السلبية إلھمال قواعد السالمة في التغذية والصحة 
الخ...والرياضة

عالم األسفار والرحالت . 8
 واأللعاب

دوار الطفل في األسفار والرحالت واأللعاب وعالقته بھا ـ التعرف على مفاھيم األسفار والرحالت واأللعاب ـ أ
أھمية األسفار والرحالت واأللعاب في حياة اإلنسان عموما والطفل خصوصا ـ تنمية ثقافة االستجمام واالستمتاع 
بالوقت الثالث لدى الطفل واألسرة ـ أمثلة من األسفار والرحالت واأللعاب الفردية والجماعية ـ الرحالت 

خرجات التربوية المدرسية ـ نماذج من األلعاب الممارسة في البيت والمدرسة والحياة العامة ـ قيم وقواعد وال
الخ...وآداب السفر والرحلة واللعب

  .السنة الرابعة يتم التوسع في ھذه المجاالت، وتناول موضوعات تغني ما تم تناوله في السنة الثالثة في
  ھيكلة وحدة لغوية في السنة الثالثة -

  :التالية للھيكلة الثالثة السنة في لغوية وحدة دروس لسير العام اإلطار يخضع

o  القراءة  

 للتوزيع وتخضع بالمجال؛ مرتبط وكلھا والمسترسلة، والشعرية الوظيفية ھي النصوص من أنواع ثالثة على التركيز يتم
  :التالي

خامسةالالحصة  رابعةالالحصة  لثالثةاالحصةةيثانالالحصةولىاألالحصة أسابيع الوحدة
 ولاأل شعريالنص الولنص الوظيفي األلا األولاألسبوع 
 انيالثشعري النص الثانيالنص الوظيفي ال الثانياألسبوع 
 نص مسترسل أنشطة قرائية متنوعة للتوليف والتقويم والدعم الثالثاألسبوع 

  يقدم نص وظيفي في ثالث حصص خالل كل أسبوع من أسابيع إرساء الموارد، ويستغل في تنمية المھارات
واالستراتيجيات القرائية، كما يستثمر على مستوى المعجم واألساليب والظواھر اللغوية المختلفة وعلى مستوى إنماء 

  تواصلية مالئمة ودالة؛وضعيات وأنشطة الكفاية الشفھية من خالل 
  يقدم نص شعري بسيط وقصير في حصتين، خالل كل أسبوع من أسابيع إرساء الموارد، يحقق األھداف القرائية

  العامة ويربي لدى المتعلمين والمتعلمات مھارة التذوق الفني واألدبي في مستوى نموھم العقلي واالنفعالي؛
 لثالث من كل وحدة دراسية، ويقسم إلى تقدم حصة واحدة من حصص تدريس النص القرائي المسترسل في األسبوع ا

  أربع حلقات، تغطي أسدوسا كامال؛ ولذلك سيتمرن المتعلمون على نصين حكائيين مسترسلين في السنة؛
 حكاية، مسرح، أنشودة، ألعاب (األسبوع الثالث المخصص في ترويج وتقديم أنشطة فنية مندمجة  من تستغل حصص

وكل ھذه  .ربوي للقسم يستھدف تطوير القدرات والمھارات القرائية واللغويةكما يمكن اعتماد مشروع ت..) .تربوية
  .األنشطة التربوية المختلفة تتم بغرض تفعيل عمليات التوليف والتقويم والدعم

o  التعبير والتواصل الشفھي 

  االنطالق من فقرة تتخذ إحدى فقرات النص الوظيفي األساسي منطلقا لدرس التعبير والتواصل الشفھي، ويمكن أن يتم
ن مختارين ومالئمين للمقصود، أو من مشاھد مناسبة، أو من خالل أحداث ووقائع من الحياة المدرسية أو نص آخري

   ؛)ة(أو من المحيط االجتماعي للمتعلم
 لغوية المدروسة تخصص الحصة األولى الستعمال األساليب والظواھر ال صتين،ح يقدم درس التعبير الشفھي عبر

والرصيد المعجمي الوظيفي، وتستغل الحصة الثانية في التعبير والتواصل الشفھي عبر مقامات ومواقف تواصلية 
حول موضوع فرعي للمجال وإلكسابه وتمرينه على مھارات  )ة(موأفعال كالمية مختارة، إلغناء رصيد المتعل دالة،

ھجيات وقواعد الخطاب والتواصل الشفوي في الحياة المدرسية وفي ومن وتقنيات وأساليب السرد والوصف والحوار،
انطالقا من مواضيع المجاالت المضمونية للبرنامج  الحياة العامة، وذلك بغرض إنماء كفاياته اللغوية والتواصلية،

.الدراسي
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o  التراكيب والصرف والتحويل 

  األسبوع األول والثاني من الوحدة، ويتم ترويجھا يستمر تقديم الظواھر التركيبية والصرفية بشكل ضمني في
 .واستثمارھا وتوظيفھا في األنشطة والتمارين القرائية وخالل حصتي التعبير الشفھي وكذا في أنشطة اإلنتاج الكتابي

ية قابلة كما تقدم بصددھا أنشطة لغوية للتوليف والتقويم والدعم في األسبوع الثالث، بھدف إرسائھا وتثبيثھا كموارد لغو
  لالستغالل في إنتاجات إدماجية مركبة؛

 أن يصرح جزئيا بمفھوم لغوي معين وبوظيفة بعض الظواھر اللغوية البسيطة في حدھا األدنى وعند ) ة(مدرسيمكن لل
 الضرورة ودون لجوء لتدوين قاعدة أو دراسة حاالتھا النحوية والصرفية المختلفة، بل يتم تمرير ذلك ببساطة وبشكل
عابر ومحدود، من خالل شرح وتقديم األنشطة اللغوية المختلفة الواردة في دروس القراءة أو التعبير والتواصل أو 

  .التطبيقات الكتابية

o  التطبيقات الكتابية 

تخصص حصة التطبيقات الكتابية لألسبوعين األول والثاني لألنشطة والتمارين الكتابية في استعمال األساليب واستثمار 
وفي توظيف الظواھر التركيبية والصرفية والتحويالت المبرمجة التي تم ترويجھا ضمنيا  ،وإغناء الرصيد الوظيفي عجمالم

التدريجي على ضبط جمل بالحركات  يبتدئ التدريب الخامسةوابتداء من الوحدة . عبر كل الحصص اللغوية األسبوعية
  ).الشكلتدريب على (ضمن أنشطة كل حصة للتطبيقات الكتابية 

o  اإلمالء  

والتقويم والدعم  التوليفتقدم الظاھرة اإلمالئية في األسبوع األول، ويملى نص تطبيقي في األسبوع الثاني، وتقدم أنشطة 
  .في األسبوع الثالث

o  التعبير الكتابي  
 في تدريب  يستغل درس التعبير الكتابي لإلعداد لإلنشاء الذي ستنطلق دروسه الحقا في السنة الرابعة، ويستثمر

ترتيب جمل لتكوين فقرة ـ ترتيب : (ن خاللعلى مھارات وتقنيات اإلنتاج الكتابي، وذلك م المتعلمين والمتعلمات
تعبير حر ـ تعليق على صورة أو حدث ـ تلخيص ـ تعبير موجه  فقرات لتركيب نص ـ تكملة فقرة ـ بناء فقرات نص ـ
رد بالوصف ـ تحويل سرد إلى حوار أو العكس ـ تحويل فقرة إلنتاج مقطع سردي أو وصفي أو حواري ـ إغناء س
  ؛..).وحسب زمن ومكان وسياق حدث معين حسب اإلفراد والتثنية والجمع وحسب التذكير والتأنيث

  يتم تنويع تقنيات الكتابة التي يتدرب المتعلمون عليھا من درس تعبيري إلى آخر، وحسب تدرج مرحلي معلوم، وتتم
  .حسب كفايات وموارد مراحل البرنامج الدراسي) السرد والوصف، والحوار(أساليب مراعاة ترويج 

o  التصحيح  

وبالنسبة ألنشطة التعبير الكتابي، يتم . التي تنجز فيھانفسھا تصحح كل األنشطة الكتابية تصحيحا فوريا في الحصة 
وإال تأجل تصحيحھا إلى بداية حصة موالية للتعبير الكتابي،  نفسھا ـ إن سمحت طبيعتھا بذلك ـ تصحيحھا في حصة اإلنجاز

  .حتى األسبوع الثالث المخصص للتوليف والتقويم والدعم ،أو أن يتم تأجيل بعض أخطائھا وتعثراتھا عند الضرورة

o ةحص 11: (تنظيم حصص أسبوع التوليف والتقويم والدعم(  

  المستمرة المراقبة  أنشطة الدعم التربوي  أنشطة التقويم التكويني  أنشطة الربط والتوليف
  حصتان  حصص أربع  حصة واحدة  حصص أربع

توليف تركيبي بين 
مختلف المكونات 
  ومختلف الموارد

  تكويني ـ تقويم
  فوري ـ تصحيح

دعم مركز، إغناء وتوسع، 
أنشطة للتواصل الشفھي، 

أنشطة فنية مندمجة 
مسرحية، حكاية، أنشودة، (

  ..).ألعاب لغوية

  ـ اإلنجاز والتصحيح
  

  ھيكلة وحدة لغوية في السنة الرابعة  -

  : يخضع اإلطار العام لسير دروس وحدة لغوية في السنة الرابعة للھيكلة التالية

o  القراءة  

يتم التركيز على ثالثة أنواع من النصوص القرائية ھي الوظيفية والشعرية والمسترسلة، باإلضافة إلى إدراج بعض 
  :الوثيقية وحصص مخصصة للمطالعة الحرة للمتعلمين؛ ويتم ذلك وفق التوزيع التاليالنصوص 
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 ثالثةالحصة ال ثانيةالحصة ال ولىالحصة األ أسابيع الوحدة

 ولىالحصة األ: النص الشعري ولالنص الوظيفي األ األولاألسبوع 

 انيةالحصة الث: الشعريالنص  ثانيالنص الوظيفي ال الثانياألسبوع 

 نص مسترسل مطالعة حرة نص وثيقي لثالثاألسبوع 

  يقدم نص وظيفي في حصتين خالل كل أسبوع من أسابيع إرساء الموارد، ويستغل في تنمية المھارات واالستراتيجيات
إنماء الكفاية الشفھية القرائية، كما يستثمر على مستوى المعجم واألساليب والظواھر اللغوية المختلفة وعلى مستوى 

  من خالل أنشطة تواصلية مالئمة ودالة؛
  يحقق األھداف تقديم التعلماتيقدم نص شعري بسيط وقصير في حصتين، كل واحدة منھما تنجز في أحد أسبوعي ،

  فعالي؛القرائية العامة ويربي لدى المتعلمين والمتعلمات مھارة التذوق الفني واألدبي في مستوى نموھم العقلي واالن
  في األسبوع الثالث للوحدة يقدم نص وثيقي في حصة واحدة، يستغل لتعريف المتعلمين والمتعلمات على نماذج من

الوثائق المستمدة من الحياة العامة ومن واقعھم المعيش، ويتم تدريبھم على قراءتھا وتحليلھا واستخالص الغرض 
لمين لتدريبھم وتعويدھم على القراءة الذاتية للقصص والكتب ؛ ثم تخصص حصة واحدة للمطالعة الحرة للمتع...منھا

والمجالت المناسبة لھم، واستثمار ذلك على مستوى المعجم واألساليب والمعارف المختلفة والقيم المروجة؛ أما الحصة 
أربع األخيرة من األسبوع الثالث فتخصص لمعالجة نص مسترسل عبر حصة واحدة من كل وحدة دراسية، ويقسم إلى 

 حلقات، تغطي أسدوسا كامال؛ ولذلك سيتمرن المتعلمون على نصين حكائيين مسترسلين في السنة؛
 يدرج استعمال األساليب ضمن أنشطة استثمار النص الوظيفي، وذلك في الحصة الثالثة. 

o التواصل الشفوي:  

 . على التواصل الشفوي وتنمية الكفاية الشفوية عموما) ة(تختلف المواقع والمواطن التي يمكن من خاللھا تدريب المتعلم

  عن المكونات اللغوية األخرى لمادة اللغة العربية مستقال الغوي امكونباعتباره التواصل الشفوي 

رد بخصوصيات ديدكتيكية تتعلق بتعليم وتعلم ھذا خصصت للتواصل الشفوي حصة مستقلة في البرنامج الدراسي، تنف
 :المكون اللغوي كھدف في حد ذاته، وذلك من خالل ما يأتي

  تزويد المتعلمات والمتعلمين برصيد وظيفي وأساليب لغوية ومعارف ومعلومات يحتاجونھا أثناء تواصلھم الشفوي
  داخل القسم وخارجه؛

  واستراتيجيات التواصل الشفوي وقواعد وآداب التخاطب والحوار تدريبھم على تقنيات ومنھجيات ومھارات
والمناقشة وإبداء الرأي وتقبل الرأ ي اآلخر وحسن اإلصغاء والسماع وتكييف مضمون وأسلوب الخطاب حسب 

 ...المقام والموقف التواصلي وحسب المكانة االجتماعية للمخاطب
 لتواصل الشفوي كوسيلة وكموضوع لتعليم وتعلم اللغة؛األخذ بعين االعتبار األبعاد الديدكتيكية لدرس ا 
 بناء عدة بيداغوجية لھندسة وتخطيط وتدبير األنشطة الشفوية لحصص التواصل الشفوي؛ 
 على البرھنة واالستدالل ) ة(االشتغال على األشكال المقالية االستداللية والمنطقية الشفھية لتمرين المتعلم

 ...والحجاج
 التواصل اللفظية وغير اللفظية في المدرسة وفي المحيط االجتماعي االشتغال على وظائف... 
 التربية على القيم االجتماعية واآلداب العامة والمواقف واالتجاھات اإليجابية للتواصل والتفاعل مع اآلخر... 
 ... 

  أنشطة شفوية تمارس من خالل المكونات اللغوية األخرىباعتباره التواصل الشفوي 

  أنماط األنشطة الشفھية عبر مكونات اللغة  المكون

  القراءة

 فھم المقروء:مرحلة التدريب
  استقراء الصورة شفھيا، طرح فرضيات حول مضمون النص، بناء على مؤشرات نصية: وضعيات استكشافية - 

  مرحلة االستثمار
  إعادة بناء النص شفھيا بشكل شخصي -
  إلبداء الرأي أو اتخاذ موقف شفھيا استغالل ما يطرحه النص من قضايا ومواقف ومواضيع -
  تمارين تلفظية للتدريب على النطق السليم -
 ...تمثيل أدوار وتشخيص مواقف -

  قواعد اللغة

 :علىمتعلمينتقديم تمارين ووضعيات لتدريب ال
  قراءة النصوص الحاملة للظواھر اللغوية ومالحظتھا وفھمھا  -

  :على متعلمينتقديم تمارين ووضعيات لتدريب ال
  النطق السليم -
  اإلجابة عن األسئلة باحترام القواعد اللغوية وقواعد التخاطب -
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 أنماط األنشطة الشفھية عبر مكونات اللغة المكون

  اإلنشاء

 :في مرحلة اإلعداد العام للموضوع
  :على متعلمينتقديم أسئلة أو وضعيات لتدريب ال

  الجيد لفھم الموضوع والتعليماتاإلنصات  -
  مالحظة األسناد المطلوب استثمارھا في معالجة الموضوع -
  تقبل رأي اآلخر واحترام قواعد التخاطب أثناء المناقشة -

  :في مرحلة اإلعداد العام للموضوع
  :تقديم أسئلة أو وضعيات لـ

  إنتاج جمل أو خطاب شفھي يتعلق بالموضوع المعالج -
  إنتاج الغيرإبداء الرأي في  -
  طرح أسئلة أو تقديم أفكار تتعلق بالموضوع -
 إقناع اآلخرين بوجھة النظر الشخصية مع احترام قواعد التخاطب -
  مناقشة أفكار اآلخر -

  سة باعتباره التواصل الشفوي  باللغة العربيةقدرة مستعرضة في مختلف المواد المدرَّ

تساعده على تنمية ) ة(الغرض من اكتساب كفاية الشفھي للتواصل في المواد األخرى ھو بناء مواقف وسلوكات لدى المتعلم
  :وللوصول إلى ھذا المبتغى يمكن التركيز أثناء التعلُّمات في كل المواد الدراسية على. شخصيته مدرسيا واجتماعيا

 ؛...ستئذان، عدم مقاطعة المتكلم، التحكم في االنفعاالتاإلصغاء، اال: قواعد التخاطب  
 استعمال لغة سليمة؛  
 تقبل االختالف؛  
 تعليل كل األفكار المقترحة.  

o التراكيب والصرف والتحويل  

  والصرف واإلمالء؛يتخذ النص القرائي الوظيفي منطلقا أساسيا لدروس التراكيب 
 تقدم ظاھرتان تركيبيتان في األسبوعين األول والثاني من المجال، والشيء نفسه ينطبق على الصرف والتحويل؛  
  وفي األسبوع الثالث تقدم أنشطة التوليف والتقويم والدعم للظواھر األربع انطالقا من نص للشكل، يرفق بتمارين

تستھدف ھذه األنشطة ربط وتوليف الموارد اللغوية المقدمة خالل و. كتابية في التراكيب والصرف والتحويل
األسبوعين األول والثاني، ثم تقويمھا ودعمھا لتمكين المتعلمين والمتعلمات من تثبيثھا وترصيدھا، استعدادا لتوظيفھا 

  أثناء أسبوعي مرحلة اإلدماج؛
  فھمھا وإدراكھا واستيعابھا وتوظيفھا في سياقات يتم الحرص على تبسيط المفاھيم والقواعد اللغوية للمساعدة على

ولھذا الغرض يطلب تجنب اإلغراق في تفريع الظواھر . لغوية تواصلية دالة، ضمن إنتاجات شفوية وكتابية مالئمة
المدروسة وفي االستثناءات اللغوية لبعض الظواھر وحاالتھا المعقدة على مستوى الفھم واالستعمال، ليكون الھدف 

من تدريس اللغة ھو توظيفھا في وضعيات تواصلية مالئمة للحياة االجتماعية، ويبقى التدرب على مفاھيمھا األساس 
  .وقواعدھا واستعماالتھا مجرد وسيلة ال غاية

o  الشكل والتطبيقات الكتابية  

للتمارين الكتابية تستغل حصة واحدة للشكل والتطبيقات معا، إذ يقدم نص قصير أو جمل مختارة للشكل، ليفسح المجال 
المخصصة لتطبيق واستثمار الظواھر اللغوية المدروسة، حيث تركز ھذه التمارين والتطبيقات على البعد الوظيفي أكثر من 
  .الجوانب الشكلية للغة، ما دام أن للمتعلم فرصا أخرى في المستويات الدراسية الالحقة الكتساب االمتدادات اللغوية األخرى

o اإلمالء  

ويتم التوليف والتقويم والدعم في . لظاھرة اإلمالئية في األسبوع األول من كل مجال، وتطبق في األسبوع الثانيتقدم ا
  .األسبوع الثالث، وذلك بشكل مندمج مع المكونات اللغوية األخرى

o  اإلنشاء  

  كل وحدة دراسية؛ثالث حصص من يعالج موضوع إنشائي في 
  اإلعداد في الحصة األولى، اإلنجاز : موضوع في العمليات المتدرجة التاليةالمخصصة لكل الثالث تستغل الحصص

  .في الحصة الثانية، التصحيح في الحصة الثالثة، التتبع وتطوير اإلنتاج في الحصة الرابعة
 يتم تدبير حصص درس اإلنشاء وفق ما يلي: 
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  المضمون التعليمي التعلمي  الحصص

  حصة اإلعداد

تنجز معظم أنشطة ھذه الحصة شفھيا كمجال للتعبير والتواصل الشفوي، بغرض إنماء الكفاية الشفوية من جھة،  -
  وربط المنطوق والمقروء بالمكتوب والتحضير لحصة اإلنجاز من جھة أخرى؛

تھدفين، تركز ھذه الحصة على تأھيل المتعلمين والمتعلمات الكتساب األسلوب اللغوي والتقنية الكتابية المس -
 .بتوظيف المكتسبات اللغوية المسطرة في البرنامج

  .تدون بعض الخالصات والعناصر وكذا الرصيد الوظيفي المناسب، وذلك الستثمار ھذه الحصيلة أثناء حصة اإلنجاز - 

  حصة اإلنجاز

 ورصيد وظيفي مقترح حسب البرنامج المسطر،يتم اإلنجاز كتابيا وفق موجھات تقنية وعناصر منھجية  -
على إنتاج كتابي مالئم للمطلوب من جھة، ومستثمر للمكتسبات اللغوية والتقنية  لمساعدة المتعلمات والمتعلمين

واألسلوبية من جھة ثانية، ومحترم للتسلسل المنطقي لألفكار ولترابط وانسجام مقاطع اإلنتاج المكتوب من جھة 
  .ثالثة

حصة التصحيح 
  وتطوير اإلنتاج

  جماعيا وفرديا بعد التقويم القبلي للمنتج حسب معايير ومؤشرات دقيقة ومعلنة؛يتم التصحيح -
  تستغل الحصة لتوجيه المتعلمات والمتعلمين إلى طبيعة أخطائھم وأسباب تعثراتھم قصد معالجتھا وتجاوزھا؛ -
مطلوب من جديد على إعادة اإلنتاج ال تدريبھم حصيلة تقويم اإلنجازات الكتابية للمتعلمين بغرضيتم استثمار  -

  .لتطويره وإغنائه وتحسينه شكال ومضمونا، بغرض التمكن من تقنية اإلنتاج واألسلوب التحريري المستھدف

حصة 
 التقويم/التصحيح

  يتم التصحيح جماعيا وفرديا بعد التقويم القبلي للمنتج حسب معايير ومؤشرات دقيقة ومعلنة؛ -
 .لى طبيعة أخطائھم وأسباب تعثراتھم قصد معالجتھا وتجاوزھاتستغل الحصة لتوجيه المتعلمين والمتعلمات إ -
مباشرة عملية تصحيح المتعلمات والمتعلمين إلنتاجاتھم، لتقديم المساعدات والتوجيھات ) ة(مدرسيواكب ال -

  .الضرورية فرديا، وخصوصا للمتعثرين منھم، الذين ھم في حاجة ماسة للمواكبة والتتبع والدعم المركز

التتبع حصة 
  وتطوير اإلنتاج

يتم استثمار حصيلة الحصة السابقة لتدريب المتعلمين والمتعلمات على إعادة اإلنتاج المطلوب من جديد  -
  لتطويره وإغنائه وتحسينه شكال ومضمونا، بغرض التمكن من تقنية اإلنتاج واألسلوب التحريري المستھدف؛

  .ردي حسب الحاجة، ويكون التصحيح فوريا في نفس الحصةيتم اإلنجاز جماعيا أو عبر زمر معينة أو بشكل ف -

o  التصحيح  
تصحح كل األنشطة الكتابية تصحيحا فوريا في الحصة نفسھا التي تنجز فيھا، عدا المحررات اإلنشائية التي يتم تصحيحھا 

  .في الحصة الخاصة بذلك
o حصص 9: (تنظيم حصص أسبوع التوليف والتقويم والدعم(  

  المراقبة المستمرة أنشطة الدعم التربوي أنشطة التقويم التكويني  والتوليفأنشطة الربط 
  حصتان  حصص ثالث حصة واحدة  ثالث حصص
توليف تركيبي بين 
مختلف المكونات 
  ومختلف الموارد

  تقويم تكويني  -
  تصحيح فوري -

دعم مركز، إغناء وتوسع، أنشطة التواصل 
حكاية، مسرحية، (الشفھي، أنشطة فنية مندمجة 

  ...)أنشودة، ألعاب لغوية

  اإلنجاز والتصحيح
  

  السنة الثالثةبرنامج . 1.2.2
  ا ما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.1.2.2

 الكفاية ومراحلھا في المجال الشفھي 
  1المرحلة 

 جمل أربع من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة من األولى المرحلة نھاية في
 رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، الثالث، للتعليمات
 الصرف وفي ،)فعل وفاعل: عناصر الجملة الفعلية( :التراكيب وفي المعبر، واألداء ،)الحروف مخارج مراعاة(النطق  في ومكتسباته اللغوي

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)واألمر والمضارع الماضي: اسم، فعل، حرف ؛ الفعل الصحيح: أقسام الكلمة(والتحويل 
  2المرحلة 

 جمل أربع من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، الثالث، للتعليمات
والجملة  مبتدأ وخبر ؛: االسمية عناصر الجملة( :التراكيب ؛ وفي)المعبر الحروف واألداء مخارج مراعاة( :النطق في ومكتسباته اللغوي
ونفي " أل"ب  والمعرف النكرة واالسم والجمع، والمثنى المفرد االسم: (والتحويل ، وفي الصرف)والمفعول به ظاھر الفاعل ظاھر،: الفعلية

  .الحوار أو/و الوصف أو/و أساليب السرد وفي ،")ما"الماضي ب 
 3المرحلة 

 جمل خمس من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في
 رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، الثالث، للتعليمات
ظروف  العطف بالواو وثم، بعض النعت الحقيقي،( :التراكيب وفي ،)المعبر واألداء الحروف مخارج مراعاة: (النطق في ومكتسباته اللغوي

السالم، المضعف، : ، وأنواع الفعل الصحيح"ال"و" لم"نفي المضارع ب : (والتحويل الصرف وفي) الجار والمجرور الزمان والمكان المتداولة،
  .الحوار أو/و الوصف أو/و أساليب السرد وفي ،)والمھموز
 4المرحلة 

أو حواريا من خمس جمل، منطلقا من معارفه /أو وصفيا و/شفويا في وضعية تواصل دالة، نصا سرديا و) ة(في نھاية السنة الثالثة، ينتج المتعلم
، موّظفا رصيده اللغوي ومكتسباته في النطق واألداء ...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،

  .أو الحوار/أو الوصف و/المعبر، وفي التراكيب وفي الّصرف والتحويل، وفي أساليب السرد و
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 يالشفھ المجال في بالكفاية األساسية المتصلة الموارد 

   الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة
 أحداثا تبرز قيما إسالمية ووطنية وإنسانية مرتبطة بحياته االجتماعية؛) ة(يحكي المتعلم  -
 يصف مواقف من حياته في البيت والمدرسة والحي تعكس قيما معينة؛  -
 يتحاور مع أصدقائه حول ظواھر سلوكية سلبية في المحيط المدرسي القتراح حلول لھا؛ -
 يحكي أحداثا ووقائع اجتماعية وثقافية من محيطه القريب؛ -
 معلوم؛يصف مظاھر اجتماعية أو تظاھرات ثقافية عاشھا أو تعرف عليھا من مصدر  -
 يعبر عبر محاورة أصدقائه عن آرائه ومواقفه من أشكال الحياة االجتماعية والثقافية التي تعيشھا مدينته أو قريته؛ -
 واإلثبات )ألم ؟،...أ ھل، كيف، وأنت؟، لماذا، ماذا،: (االستفھام بتوظيف بالوصف يغنيه دالة ـ حوارا تواصل وضعية في ـ) ة(المتعلم ينتج -

 أسماء اإلشارة؛ ؛ بعض )...بلى، ال، لمنعم، : (والنفي
  المعنى؛ باعتبار والشعري النثري النص ينّغم -
  اإلنصات؛ حسن على يتدرب -
  ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل: (ومكوناتھا السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
 ؛)الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( :السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
 الفعل حرف؛ فعل اسم: الكلمة أقسام( والتحويل الصرف وفي ،)وفاعل فعل: الفعلية الجملة عناصر: (التراكيب في مكتسباته يوظف -

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)واألمر والمضارع الماضي الصحيح

  2 الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة

 يخبر أصدقاءه عن  بعض من حقوق اإلنسان والطفل في مستوى إدراكه؛ -
 اإلنسان والطفل؛ يحكي أحدا ووقائع مرتبطة بحقوق -
 يصف أوضاعا وحاالت تتعلق بمجال الديمقراطية وحقوق الطفل ضمن محيطه في البيت والمدرسة والمجتمع؛ -
 يتحاور مع أصدقائه حول مظاھر الحياة الديمقراطية والحقوقية في مدرسته؛ -
 يخبر أصدقاءه عن نماذج يعرفھا من الخدمات االجتماعية والمھن والحرف؛ -
 لتبادل خدمات اجتماعية؛ يحكي عن وقائع -
 يصف مھنة أو حرفة يعرفھا في محيطه؛ -
 يحاور أصدقاءه حول عالقة األطفال بعالم الخدمات االجتماعية والمھن والحرف؛ -
، ...)؟، أين، متى من، من الذي، من التي،...أ: (االستفھام بتوظيف بالوصف يغنيه دالة ـ حوارا تواصل وضعية في ـ) ة(المتعلم ينتج -

 ؛ ...)...لـ ...لو: (، أسماء اإلشارة، وأسلوب)، ما...كم: (والتعجب ،)نعم، بلى، ال، لم، كال( :والنفي واإلثبات ،)لكن: (واالستدراك
  المعنى؛ باعتبار والشعري النثري النص ينّغم -
  اإلنصات؛ حسن على يتدرب -
  ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل: (ومكوناتھا السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
 ؛)الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( :السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
: والتحويل الصرف وفي ،)ظاھر به والمفعول ظاھر، الفاعل: الفعلية والجملة وخبر؛ مبتدأ: االسمية الجملة عناصر( :التراكيب في مكتسباته يوظف -

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،")ما" ب الماضي ونفي" أل" ب والمعرف النكرة واالسم والجمع، والمثنى المفرد االسم(

  3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 يفسر ألصدقائه معنى  االبتكار واإلبداع؛ -
 ابتكارات وإبداعات طفولية؛يحكي عن  -
 يصف نماذج من االبتكارات واإلبداعات؛ -
 يحاور أصدقاءه حول ضرورة اھتمام الطفل مجال االبتكار واإلبداع؛ -
 ؛...)غابة، شاطئ، محمية (يحكي عن رحلة مدرسية لمجال بيئي طبيعي  -
 يصف موقعا بيئيا طبيعيا؛ -
 والتوازن الطبيعي؛يتحاور مع أصدقائه حول سلوك اإلنسان تجاه البيئة  -
...) ھي، ما الذي، ما التي، أليس؟/ھو كيف كم، ما ھو، ما ھي(االستفھام  بتوظيف بالوصف يغنيه دالة ـ حوارا تواصل وضعية في ـ) ة(المتعلم ينتج - 

 أساليب النھي واألمر، أدوات العطف، الموصوالت، ؛)سوى /إال... ما(وأسلوب اإلثبات والنفي، وأسلوب االستثناء  ..."إن"أسلوب التوكيد  ،
  المعنى؛ باعتبار والشعري النثري النص ينّغم -
  اإلنصات؛ حسن على يتدرب -
  ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل: (ومكوناتھا السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
 ؛)الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( :السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
 الصرف وفي) والمجرور الجار المتداولة، والمكان الزمان ظروف بعض وثم، بالواو العطف الحقيقي، النعت( :التراكيب في مكتسباته يوظف - 

  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ،)المھموز الفعل المضعف، الفعل السالم، الفعل ،"ال"و" لم" ب المضارع نفي: (والتحويل
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  4مرحلة األساسية المتصلة بال الموارد

يحكي أطوار مباراة رياضية؛-
 يصف وجبة غذائية؛ -
 يحاور أصدقاءه حول عالقة التغذية والرياضة بالصحة؛ -
 يعبر عن رأيه حول سبل الوقاية والسالمة في التغذية والصحة والرياضة؛ -
 يحكي عن رحلة عائلية أو مدرسية؛ -
 يصف لعبة  يلعبھا في محيطه؛ -
 أصدقائه حول أھمية األسفار والرحالت واأللعاب بالنسبة لألطفال؛يتحاور مع  -
والنفي واالستدراك وروابط  واإلثبات االستفھام بتوظيف أساليب بالوصف يغنيه سرديا نصا دالة ـ تواصل وضعية في ـ )ة(المتعلم ينتج -

  ؛ ...،)يجب، عليك أن(ير وأفعال وصيغ الوجوب التعليل وبعض أفعال الظن وأساليب التعجب واالستحسان واالستنكار والنصح والتحذ
  المعنى؛ باعتبار والشعري النثري النص ينّغم -
  اإلنصات؛ حسن على يتدرب -
  ؛)الشخصيات بين العالقات األحداث، تسلسل( :ومكوناتھا السردية البنية لتحليل القراءة يستثمر -
 ؛)الزمني اإلطار المكاني، اإلطار األحداث، الشخصيات،( :السردي النص مكونات من مكون في الرأي إلبداء القراءة يستثمر -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
إن، (، والجملة اإلسمية مع بعض النواسخ الحرفية )كان، صار، اصبح، ليس( الفعلية النواسخ بعض مع االسمية الجملة: التراكيب في مكتسباته يوظف  - 

التذكير والتأنيث، وتصريف الفعل : (؛ وفي الصرف والتحويل"ال"و" لم"وجزم المضارع ب " لن"و" أن"ونصب المضارع ب ) وأن، ولكن، وكأن
. أو الحوار/أو الوصف و/ضمائر المفرد؛ وفي أساليب السرد، والصحيح مع مختلف الضمائر وتصريف المضارع المنصوب والمضارع المجزوم مع 

 كفاية ومراحلھا في المجال الكتابيال 

 1المرحلة 
منطلقا  الثالث، للتعليمات جمل أربع من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة من األولى المرحلة نھاية في

" أل: "اإلمالء ومكتسباته في اللغوي رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا من معارفه العامة،
أقسام (والتحويل  الصرف وفي ،)فعل وفاعل: عناصر الجملة الفعلية: (التراكيب والالم، ودخول الباء والالم على المبدوء بالالم، وفي بالباء المسبوقة

  .وصفا أو/و سردا الكتابة أساليب وفي ،)واألمر والمضارع الكلمة،اسم فعل حرف؛ الفعل الصحيح الماضي
 2المرحلة 

 للتعليمات جمل خمس من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 اللغوي رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، الثالث،

 ظاھر، الفاعل: االسمية، والجملة الفعلية الجملة عناصر: (، وفي التراكيب)والمبسوطة المربوطة والتاء النصب تنوين: (اإلمالء ومكتسباته في
 وفي ،")ما"ونفي الماضي ب " أل"ب  والمعرف النكرة واالسم والجمع، والمثنى المفرد االسم( :والتحويل ، وفي الصرف)والمفعول به ظاھر
  .وصفا أو/و أساليب الكتابة سردا

 3 المرحلة
 للتعليمات جمل خمس من وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في

 اللغوي رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، الثالث،
 العطف بالواو وثم، بعض النعت الحقيقي،( :التراكيب ، وفي)األلف على والھمزة المتوسطة الكلمة، آخر في الھمزة( :اإلمالء ومكتسباته في

السالم، : ، أنواع الفعل الصحيح"ال"و" لم"نفي المضارع ب : (والتحويل الصرف ، وفي)الجار والمجرور ظروف الزمان والمكان المتداولة،
  .وصفا أو/و أساليب الكتابة سردا ، وفي)المضعف، والمھموز

  4المرحلة 
 معتمدا جمل، منطلقا من معارفه العامة، ست من وصفيا أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة نھاية في

 وفي التراكيب وفي اإلمالء في ومكتسباته اللغوي رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة 
  .وصفا أو/و رداس الكتابة أساليب وفي والتحويل، الّصرف

 الكتابي المجال في بالكفاية األساسية المتصلة الموارد 

  1 الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة
الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبار النصينّغم-
  كتابية؛ أنشطة ضمن تسلسلھا وكيفية النصّ  أحداث يحّدد -
  كتابية أنشطة ضمن واألمكنة واألزمنة الشخصيات يحدد -
  بعد دخول الباء أو الالم عليھما" ل"أو المبدوءة ب " أل"األسماء المبدوءة ب  يرسم -
  ؛)فعل وفاعل: عناصر الجملة الفعلية: (التراكيب ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في -
  ؛)واألمر لمضارعوا الصحيح الماضي الفعل أقسام الكلمة،اسم فعل حرف؛(والتحويل  الصرف ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في -
  .أوصاف بإضافة سرديا نصا يغني -

  2 الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة
الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبار النصينّغم-
  كتابية؛ أنشطة ضمن تسلسلھا وكيفية النصّ  أحداث يحّدد -
  كتابية؛ أنشطة ضمن واألمكنة واألزمنة الشخصيات يحّدد -
  ...سليما رسما المربوطةوالمبسوطة وكذا التاء النصب تنوين )ة(المتعلم يرسم -
  ؛)والمفعول به ظاھر الفاعل ظاھر،: والجملة الفعلية ،االسمية عناصر الجملة: التراكيب ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في -
  ، ")ما"ونفي الماضي ب " أل"ب  والمعرف النكرة واالسم والجمع، والمثنى المفرد االسم( :والتحويل الصرف ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في - 
  .مقترحة مقدمة من انطالقا سرديا نصا يكتب -
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  3 الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة
الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبارالنصينغم-
  كتابية؛ أنشطة ضمن تسلسلھا وكيفية النصّ  أحداث يحّدد -
  كتابية؛ أنشطة ضمن واألمكنة واألزمنة الشخصيات يحّدد -
  رسما صحيحا؛ األلف على والھمزة المتوسطة الكلمة، آخر في يرسم الھمزة -
  ؛)الجار والمجرور ظروف الزمان والمكان المتداولة، العطف بالواو وثم، بعض النعت الحقيقي،: التراكيب ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في - 
  ؛)السالم، المضعف، والمھموز: ، أنواع الفعل الصحيح"ال"و" لم"نفي المضارع ب : والتحويل الصرف ا مكتسباته فيينجز أنشطة كتابية موظف - 
 .مقترحةخاتمةمنانطالقا بالوصف ويغنيه سرديانصايكتب-

   4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

الترقيم؛وعالمات المعنى باعتبارالنصينّغم-
  كتابية؛ أنشطة ضمن تسلسلھا وكيفية النصّ  أحداث يحّدد -
  كتابية؛ أنشطة ضمن واألمكنة واألزمنة الشخصيات يحّدد -
  الياء رسما سليما؛ على المتوسطة والھمزة الواو، على المتوسطة الھمزة يرسم -
كان، صار، (وبعض النواسخ الفعلية ) إن، أن، لكن، كأن(النواسخ الحرفية  بعض باستعمال: التراكيب ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في -

  ؛ فعلية في جمل لجزمه "ال"و "لم"و المضارع، لنصب "لن"و "أن"باستعمال و ، مع الجملة االسمية،)أصبح، ليس
المضارع  الصرف والتحويل، من خالل تصريف الفعل الصحيح مع مختلف الضمائر، ثم تصريف ينجز أنشطة كتابية موظفا مكتسباته في  -

  والمضارع المجزوم مع ضمائر المفرد؛ المنصوب
  سرديا؛نصاينتج-

 )القواعد( فقرات البرنامج. 2.1.2.2
  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع

 تشخيصيالتقويم ال أسبوع 1
2 

 األولى
 يم اإلسالميةقال

والوطنية 
 واإلنسانية

  )تقديم(المسبوقة بالباء والالم " ال" اسم، فعل، حرف :أقسام الكلمة تعرفھا: الجملة المفيدة
  تطبيق الفعل الصحيح الماضي عالمات الترقيم: الجملة المفيدة 3
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4
5 

 الثانية
الحياة الثقافية 
 واالجتماعية

  )تقديم(المبدوء بالالم دخول الباء والالم على  الصحيح المضارع الفعل تعرفھا: الجملة الفعلية
  تطبيق الفعل الصحيح في األمر )فعل وفاعل(عناصرھا : الجملة الفعلية 6
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9
10 

 الثالثة
الديمقراطية 
 وحقوق الطفل

  )تقديم(التنوين  والمثنىاالسم المفرد  تعرفھا : الجملة االسمية
  تطبيق االسم المفرد والجمع )مبتدأ وخبر(عناصرھا : الجملة االسمية 11
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12
13 

 الرابعة
عالم االبتكار 
 واإلبداع

  )تقديم(التاء المربوطة والمبسوطة   اإلسم النكرة والمعرف بأل الفاعل ظاھر : الجملة ف
  تطبيق "ما"نفي الماضي ب  المفعول به ظاھر : الجملة ف 14
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
  أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
18  

 الخامسة
الخدمات 

االجتماعية 
 والمھن

 )تقديم(الھمزة في آخر الكلمة " لم"نفي المضارع ب  النعت الحقيقي
  تطبيق الفعل السالم العطف بالواو، ثم 19
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 20
21 

 السادسة
التغذية 
والصحة 
 والرياضة

  )تقديم(زة المتوسطة على األلف مالھ الفعل المضعف )بعض الظروف المتداولة(الظرف 
  تطبيق الفعل المھموز الجار والمجرور 22
  والدعمأنشطة التوليف والتقويم  23
 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26 

 السابعة
التوازن 
 الطبيعي

 وحماية البيئة

االسمية مع بعض النواسخ الجملة 
 )كان، أصبح، صار، ليس(الفعلية 

 )تقديم(الھمزة المتوسطة على الواو  التذكير والتانيث

27 
الحرفية الجملة االسمية مع بعض النواسخ 

 )إن، أن، لكن، كأن(
تطبيقات على الفعل 

)مع كل الضمائر(الصحيح 
  تطبيق

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 28

29 

 الثامنة
عالم األسفار 
والرحالت 
 واأللعاب

 )أن، لن(نصب المضارع ب 
تصريف المضارع 

 المنصوب مع ضمائر المفرد
  )تقديم(الھمزة المتوسطة على الياء 

 )لم، ال(جزم المضارع ب  30
تصريف المضارع 

المجزوم مع ضمائر المفرد
  تطبيق

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  

التعبير أنشطة في ضمني بشكل البرنامج فقرات في الواردة والصرفية والتركيبية األسلوبية الظواھر تقدم 
  .والكتابة والقراءة والتواصل
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  السنة الرابعةبرنامج . 2.2.2
  ا ما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.2.2.2

 الكفاية ومراحلھا في المجال الشفھي 
  1المرحلة 

شفويا في وضعية تواصل دالة، نصا سرديا من خمس جمل، منطلقا من معارفه ) ة(في نھاية المرحلة األولى من السنة الرابعة، ينتج المتعلم
عناصر  :، موظفا رصيده اللغوي ومكتسباته في التراكيب...)وثائق أو/معطيات، نصوص وصور، رسوم، (على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،

جنس : (، الالزم والمتعدي والعطف؛ وفي الصرف والتحويل)المبتدأ والخبر مفرد: (، وعناصر الجملة االسمية)فعل وفاعل: (الجملة الفعلية
  .واألداء المعبر، وفي أساليب السرد) مراعاة مخارج الحروف: (النطق، وفي )واسم اإلشارة" أل"االسم وعدده، النكرة والمعرفة ب 

  2المرحلة 
شفويا في وضعية تواصل دالة، نصا وصفيا من خمس جمل، منطلقا من معارفه ) ة(في نھاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة، ينتج المتعلم

النعت : (، موظفا رصيده اللغوي ومكتسباته في التراكيب...)وثائق أو/وصور، رسوم، معطيات، نصوص (على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،
الضمائر المتصلة والمنفصلة، الماضي : (؛ وفي الصرف والتحويل)الحقيقي، والفاعل والمفعول به ظاھران وضميران، والفاعل ونائب الفاعل

  .المعبر، وفي أساليب الوصفواألداء ) مراعاة مخارج الحروف(، وفي النطق )والمضارع المبنيان للمجھول
  3المرحلة 

شفويا في وضعية تواصل دالة، نصا حواريا من ست جمل، منطلقا من معارفه ) ة(في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة، ينتج المتعلم
: ومكتسباته في التراكيب، موظفا رصيده اللغوي ...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،

اإلضافة إلى ياء المتكلم، اسم الموصول،المجرد والمزيد، : (؛ وفي الصرف والتحويل)المضاف والمضاف إليه، إعراب المثنى والجمع السالم(
  .واألداء المعبر، وفي أساليب الحوار) مراعاة مخارج الحروف(؛ وفي النطق )الصحيح والمعتل

 4المرحلة 
جمل، منطلقا من معارفه  ست من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج الرابعة، السنة نھاية في

 واألداء النطق في ومكتسباته اللغوي رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،
  .الحوار أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي والتحويل، الّصرف وفي الّتراكيب وفي المعبر،

  يالشفھ المجالفي بالكفاية  األساسية المتصلةالموارد 

  1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 أحداثا تبرز قيما إسالمية ووطنية وإنسانية مرتبطة بحياته االجتماعية؛) ة(يحكي المتعلم -
 يصف مواقف من حياته في البيت والمدرسة والحي تعكس قيما معينة؛  -
 يتحاور مع أصدقائه حول ظواھر سلوكية سلبية في المحيط المدرسي القتراح حلول لھا؛ -
 يحكي أحداثا ووقائع اجتماعية وثقافية من محيطه القريب؛ -
 معلوم؛يصف مظاھر اجتماعية أو تظاھرات ثقافية عاشھا أو تعرف عليھا من مصدر  -
 يعبر عبر محاورة أصدقائه عن آرائه ومواقفه من أشكال الحياة االجتماعية والثقافية التي تعيشھا مدينته أو قريته؛ -
 يعبر عن آرائه ومواقفه حول سبل الوقاية من انحرافات قيمية في المجتمع؛ -
 يخبر أصدقاءه عن  نماذج من مساھمات ثقافية طفولية؛ -
 يا موظفا مكتسباته في وضعية تواصل دالةخطابا سرد) ة(ينتج المتعلم -
 يقرأ النصوص المسترسلة والشعرية والنثرية والوثيقية قراءة سليمة ويتذوق معانيھا -
 ينغم قراءته للنص وفق المقام؛ -
 يعبر عن فھمه لمضمون نص؛ -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
، الالزم والتعدي )المبتدأ والخبر مفرد: (، وعناصر الجملة االسمية)وفاعلفعل : (عناصر الجملة الفعلية: يوظف مكتسباته في التراكيب -

) مراعاة مخارج الحروف: (، وفي النطق)واسم اإلشارة" أل"جنس االسم وعدده، النكرة والمعرفة ب : (والعطف؛ وفي الصرف والتحويل
  .واألداء المعبر، وفي أساليب السرد
 2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

يخبر أصدقاءه عن  بعض من حقوق اإلنسان والطفل في مستوى إدراكه؛-
 يحكي أحدا ووقائع مرتبطة بحقوق اإلنسان والطفل؛ -
 يصف أوضاعا وحاالت تتعلق بمجال الديمقراطية وحقوق الطفل ضمن محيطه في البيت والمدرسة والمجتمع؛ -
 والحقوقية في مدرسته؛يتحاور مع أصدقائه حول مظاھر الحياة الديمقراطية  -
 يخبر أصدقاءه عن نماذج يعرفھا من الخدمات االجتماعية والمھن والحرف؛ -
 يحكي عن وقائع لتبادل خدمات اجتماعية؛ -
 يصف مھنة أو حرفة يعرفھا في محيطه؛ -
 يحاور أصدقاءه حول عالقة األطفال بعالم الخدمات االجتماعية والمھن والحرف؛ -
 احترام المساواة بين الذكور واإلناث في البيت والمدرسة والمجتمع؛يتحاور مع أصدقائه عن مبدإ  -
 يعبر عن رأيه حول تبني قيم العمل واحترام المھن والحرف المختلفة؛ -
 خطابا وصفيا، موظفا مكتسباته في وضعية تواصل دالة) ة(ينتج المتعلم -
 ويتذوق معانيھايقرأ النصوص المسترسلة والشعرية والنثرية والوثيقية قراءة سليمة  -
 ينغم قراءته للنص وفق المقام؛ -
 يعبر عن فھمه لمضمون نص؛ -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
الضمائر : (؛ وفي الصرف والتحويل)النعت الحقيقي، والفاعل والمفعول به ظاھران وضميران، والفاعل ونائب الفاعل: (يوظف مكتسباته في التراكيب - 

  .واألداء المعبر، وفي أساليب الوصف) مراعاة مخارج الحروف(، وفي النطق )ي والمضارع المبنيان للمجھولالمتصلة والمنفصلة، الماض
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  3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 يفسر ألصدقائه معنى  االبتكار واإلبداع؛
 يحكي عن ابتكارات وإبداعات طفولية؛

 واإلبداعات؛يصف نماذج من االبتكارات 
 يحاور أصدقاءه حول ضرورة اھتمام الطفل مجال االبتكار واإلبداع؛

 ؛...)غابة، شاطئ، محمية (يحكي عن رحلة مدرسية لمجال بيئي طبيعي 
 يصف موقعا بيئيا طبيعيا؛

 يتحاور مع أصدقائه حول سلوك اإلنسان تجاه البيئة والتوازن الطبيعي؛
 واعد الواجب احترامھا في مجال االبتكار واإلبداع؛يتحاور مع أصدقائه حول القيم والق

 يعبر ألصدقائه عن آرائه حول سبل حماية البيئة باستخدام أساليب النھي والنصح واالستحسان واالستنكار؛
 حوارا يغنيه بالوصف موظفا مكتسباته في وضعية تواصل دالة) ة(ينتج المتعلم

 لوثيقية قراءة سليمة ويتذوق معانيھايقرأ النصوص المسترسلة والشعرية والنثرية وا
 ينغم قراءته للنص وفق المقام؛
 يعبر عن فھمه لمضمون نص؛

 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛
اإلضافة إلى ياء المتكلم، اسم : (؛ وفي الصرف والتحويل)المضاف والمضاف إليه، إعراب المثنى والجمع السالم: (يوظف مكتسباته في التراكيب

  .واألداء المعبر، وفي أساليب الحوار) مراعاة مخارج الحروف(؛ وفي النطق )الموصول، المجرد والمزيد، الصحيح والمعتل
  4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة  

 يحكي أطوار مباراة رياضية؛
 يصف وجبة غذائية؛

 يحاور أصدقاءه حول عالقة التغذية والرياضة بالصحة؛
 سبل الوقاية والسالمة في التغذية والصحة والرياضة؛ يعبر عن رأيه حول

 يحكي عن رحلة عائلية أو مدرسية؛
 يصف لعبة  يلعبھا في محيطه؛

 يتحاور مع أصدقائه حول أھمية األسفار والرحالت واأللعاب بالنسبة لألطفال؛
 نية؛ينصح أصدقاءه باعتماد بعض قواعد التربية الغذائية والتربية الصحية والتربية البد

 يخبر أصدقاءه عن بعض قيم وقواعد وآداب السفر والرحلة واللعب؛
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته موظفا والوصف بالحوار يغنيه سرديا نصا) ة(المتعلم ينتج 
  معانيھا؛ ويتذوق سليمة والنثرية والوثيقية قراءة والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ 
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم 
 نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر 

 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛
أنواع الفعل الصحيح والفعل : (والتحويل وفي الصرف ؛)النواسخ الحرفية والنواسخ الفعلية، نصب وجزم المضارع: (التراكيب في مكتسباته يوظف

  .دالة، وفي أساليب السرد والوصف والحوار تواصل وضعية في ،)المعتل، تصريف الفعلين الصحيح والمعتل مع مختلف الضمائر واألزمنة

 المجال الكتابيكفاية ومراحلھا في اللغة ال 

  1المرحلة 
في وضعية تواصل دالة، نصا سرديا من ست جمل، منطلقا من معارفه  كتابيا) ة(في نھاية المرحلة األولى من السنة الرابعة، ينتج المتعلم

عناصر : ، موظفا رصيده اللغوي ومكتسباته في التراكيب...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(أسناد مالئمة على  معتمدا العامة،
جنس : (، الالزم والمتعدي والعطف؛ وفي الصرف والتحويل)المبتدأ والخبر مفرد: (، وعناصر الجملة االسمية)فعل وفاعل: (الجملة الفعلية

  .وفي أساليب الكتابة سردا) التاء المربوطة والمبسوطة(، وفي اإلمالء )واسم اإلشارة" أل" االسم وعدده، النكرة والمعرفة ب
  2المرحلة 

منطلقا من معارفه في وضعية تواصل دالة، نصا وصفيا من سبع جمل،  كتابيا) ة(في نھاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة، ينتج المتعلم
النعت :: (موظفا رصيده اللغوي ومكتسباته في التراكيب ،..).وثائق أو/وصور، رسوم، معطيات، نصوص (على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،

الضمائر المتصلة والمنفصلة، الماضي : (؛ وفي الصرف والتحويل)الحقيقي، والفاعل والمفعول به ظاھران وضميران، والفاعل ونائب الفاعل
  . ، وفي أساليب الكتابة وصفا)ھمزتا الوصل والقطع، الھمزة المتوسطة على األلف: (، وفي اإلمالء)والمضارع المبنيان للمجھول

  3المرحلة 
في وضعية تواصل دالة، نصا حواريا من سبع جمل، منطلقا من معارفه  كتابيا) ة(في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة، ينتج المتعلم

: ، موظفا رصيده اللغوي ومكتسباته في التراكيب...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(مالئمة على أسناد  معتمدا العامة،
اإلضافة إلى ياء المتكلم، اسم الموصول، المجرد والمزيد، : (؛ وفي الصرف والتحويل)المضاف والمضاف إليه، إعراب المثنى والجمع السالم(

  .، وفي أساليب كتابة الحوار)توسطة على األلف والواوالھمزة الم(؛ وفي اإلمالء )الصحيح والمعتل
 4المرحلة 

منطلقا من معارفه  جمل، ثمان من أو حواريا/وصفيا و أو/و سرديا نصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الثالثة، السنة نھاية في
 وفي اإلمالء في ومكتسباته اللغوي رصيده موّظفا ،..).وثائق أو/وصور، رسوم، معطيات، نصوص (على أسناد مالئمة  معتمدا العامة،
   .أو حوارا/و .وصفا أو/و سردا الكتابة أساليب وفي والتحويل، الّصرف وفي التراكيب
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 الكتابي المجال في بالكفاية األساسية المتصلة الموارد 

  1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 ؛فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابيةيعبر عن  -
 ؛يستخرج المقاطع السردية ويحاكيھا في سياقات جديدة -
 وغير ذلك في وضعية تواصل دالة؛ الحكي حول أحداث ومواقف أو ما شابه/ يوظف تقنية السرد -
المبتدأ والخبر : (وعناصر الجملة االسمية، )فعل وفاعل: (عناصر الجملة الفعلية: (ينجز أنشطة كتابية مختلفة، موظفا مكتسباته في التراكيب -

، وفي اإلمالء )واسم اإلشارة "أل"النكرة والمعرفة ب  ،جنس االسم وعدده: (تعدي والعطف؛ وفي الصرف والتحويلم، الالزم وال)مفرد
 وفي أساليب الكتابة سردا؛ )التاء المربوطة والمبسوطة(

  .ينتج نصا سرديا، في وضعية تواصل دالة -
  2األساسية المتصلة بالمرحلة الموارد 

 ؛يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية -
 ؛يستخرج المقاطع الوصفية ويحاكيھا في سياقات جديدة -
 يوظف تقنية كتابة الوصف في وضعية تواصل دالة؛ -
ن وضميران، والفاعل ونائب والمفعول به ظاھرا النعت الحقيقي، والفاعل: (ينجز أنشطة كتابية مختلفة، موظفا مكتسباته في التراكيب -

ھمزتا الوصل : (، وفي اإلمالء)الضمائر المتصلة والمنفصلة، الماضي والمضارع المبنيان للمجھول: (؛ وفي الصرف والتحويل)الفاعل
 وفي أساليب الكتابة وصفا؛ ،)والقطع، الھمزة المتوسطة على األلف

  .ينتج نصا وصفيا، في وضعية تواصل دالة -
  3األساسية المتصلة بالمرحلة الموارد 

 ؛يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية -
 حوارية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛يستخرج مقاطع  -
 يوظف تقنية كتابة الحوار، في وضعية تواصل دالة؛   -
: ؛ وفي الصرف والتحويل)والجمع السالمالمضاف والمضاف إليه، إعراب المثنى : (ينجز أنشطة كتابية مختلفة، موظفا مكتسباته في التراكيب -

، وفي )الھمزة المتوسطة على األلف والواو(؛ وفي اإلمالء )اإلضافة إلى ياء المتكلم، اسم الموصول، المجرد والمزيد، الصحيح والمعتل(
 أساليب كتابة الحوار؛

  .ينتج نصا حواريا، في وضعية تواصل دالة -
  4 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد

  يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛ -
  يستنتج أساليب السرد والوصف والحوار ويحاكيھا في سياقات جديدة؛ -
 يستخدم تقنيات السرد والوصف والحوار، من خالل إغناء سرد بالوصف أو تحويل حوار إلى سرد أو العكس؛  -
 وفي الصرف ؛)النواسخ الحرفية والنواسخ الفعلية، نصب وجزم المضارع(: ينجز أنشطة كتابية مختلفة، موظفا مكتسباته في التراكيب -

الھمزة : (، وفي اإلمالء)أنواع الفعل الصحيح والفعل المعتل، تصريف الفعلين الصحيح والمعتل مع مختلف الضمائر واألزمنة: (والتحويل
  والحوار؛دالة، وفي أساليب السرد والوصف  تواصل وضعية في )المتطرفة واأللف اللينة

   .أو حواريا، في وضعية تواصل دالة/وصفيا و أو/و سرديا نصا ينتج  -

 )القواعد(فقرات البرنامج . 2.2.2.2
  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع

 تشخيصيالتقويم ال أسبوع 1

2 
 األولى

 يم اإلسالميةقال
والوطنية 
 واإلنسانية

  عناصر الجملة الفعلية
  )فعل وفاعل(

  التاء المربوطة المذكر والمؤنث

  التاء المربوطة ـ تطبيق االسم المفرد، المثنى والجمع )مبتدأ وخبر مفرد(عناصر الجملة االسمية  3
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4
5 

 الثانية
الحياة الثقافية 
 واالجتماعية

  التاء المبسوطة )بال(النكرة والمعرفة  الفعل الالزم والمتعدي

  التاء المبسوطة ـ تطبيق اسم اإلشارة )و، الفاء، ثم(العطف  6
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9
10 

 الثالثة
الديمقراطية 
 وحقوق الطفل

  ھمزتا الوصل والقطع الضمائر المتصلة الحقيقيالنعت 

  تطبيق الضمائر المنفصلة الفاعل ظاھر وضمير 11
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12
13 

 الرابعة
عالم االبتكار 
 واإلبداع

  الھمزة المتوسطة على الياء  الماضي المبني للمجھول المفعول به ظاھر وضمير

  تطبيق المضارع المبني للمجھول الفاعل ونائب الفاعل 14
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع

18 
 الخامسة

الخدمات 
االجتماعية 
 والمھن

 إليهالمضاف والمضاف 
اإلضافة إلى ياء المتكلم 

 )المفرد والمثنى(
 الھمزة المنوسطة على األلف

  تطبيق اسم الموصول إعراب المثنى 19
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 20
21 

 السادسة
التغذية 
والصحة 
 والرياضة

  الھمزة المتوسطة على الواو المجرد والمزيد إعراب جمع المذكر السالم

 إعراب جمع المؤنث السالم 22
الفعل الصحيح والفعل المعتل 

 )تعريف(
  تطبيق

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 23
 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

 السابعة
التوازن 
 الطبيعي

وحماية البيئة

 الھمزة المتطرفة أنواعه: الفعل الصحيح إن وأخواتھا

27 
صار أصبح، بات،ليس، (كان وأخواتھا 

 )ظل
  تطبيق تصريف الفعل الصحيح

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 28

29 

 الثامنة
عالم األسفار 
والرحالت 
 واأللعاب

 أنواعه: الفعل المعتل نصب المضارع الصحيح
  األلف اللينة

  )تحسيس(

  تطبيق  تصريف الفعل المعتل جزم المضارع الصحيح 30

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  السنتان الخامسة والسادسة: المرحلة الثالثة. 3.2
  موجھات تربوية عامة لتعليم وتعلم اللغة العربية بالسنتين الخامسة والسادسة  

تستشرف المرحلة الثالثة من التعليم االبتدائي بلوغ مستوى اإلفصاح عن مخرجات المنھاج العام للمدرسة االبتدائية، حيث 
دراسية السابقة وعلى إنضاج المواصفات على ترسيخ وتعميق مكتسبات السنوات ال يعمل برنامج السنتين الخامسة والسادسة

 )ة(المتعلمالسلك االبتدائي واستكمال بناء وإنماء الكفايات التربوية المسطرة للسلك، وإعداد ) ة(العامة المنتظرة من متعلم
  .لمرحلة اإلشھاد والمرور إلى السلك التعليمي الموالي

وضع الستكمال مضامين وأغراض البرامج الدراسية للسنوات وبالتالي فالبرنامج المطروح للسنتين الخامسة والسادسة 
التي تعتبر امتدادا لمختلف الجھود والتدريبات التي  لفرص اإلنتاج الشفھي والكتابي )ة(مالسابقة، كما تم تصميمه ليھيأ المتعل

  . على مدى المرحلتين السابقتين) ة(المتعلمأنجزھا 
تبرز فيھا بشكل واضح توجھات كل برامج السنوات الدراسية االبتدائية التي ترمي  وھكذا، فإن ھذه المرحلة الثالثة ھي التي

  ):ة(إلى جعل المتعلم
 .يتمثل القيم الوطنية واإلسالمية واإلنسانية من خالل ما يقرأه ويعتز به -
  .يعبر بلغة عربية سليمة شفھيا وكتابيا تعبيرا ينسجم وحاجاته -
 .العربية ويتحكم في قواعدھايمتلك ما يناسب عمره من اللغة  -
 .يقرأ ويتفاعل مع المقروء -
 .يستعمل اللغة العربية أداة الكتساب تعلمات أخرى في مجاالت مختلفة -
 .يتواصل مع غيره باللغة العربية دون تكلف أو تصنع في مواقف ووضعيات معيشة -
 السرد والوصف والحوار والحجاج: يميز بين أنواع من أساليب الكتابة -
 صوصا لغوية تتماشى ومكتسباتهينتج ن -
 .يمتلك القدرة على الحكم المنطقي من خالل تحليل الكالم المسموع أو الخطاب المكتوب -
 .يتذوق جمالية النصوص األدبية النثرية والشعرية ويتوق لإلنتاجات الراقية -
 .ينفتح على العلوم والتكنولوجيا من خالل قراءاته -
  العربية بالسنتين الخامسة والسادسةبطاقة وصفية لبرنامج اللغة  
 المكونات والحصص  -

الحصصعدد  مكوناتال
3القراءة

 1  التواصل الشفھي
1التراكيب

1 الصرف والتحويل
1 الشكل والتطبيقات 

2اإلنشاء
9المجموع
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  الغالف الزمني للمادة -

 الزمن األسبوعي  المستوى
  ونصف ساعات 5  السنة الخامسة
  ونصفساعات 5  السنة السادسة

 عناصر منھجية  

 المضمونية المجاالت -
بواسطتھا  )ة(المتعلميحقق  أداة ـ يتم التعامل مع مادة اللغة العربية في السنتين الخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي كمادة

وتعلمات أخرى مرتبطة بمختلف المواد التي تدرس باللغة العربية  ،خاصة بالمادة بصفةالمرتبطة  مجموعة من التعلمات
بدءا من التحسيس والتلمس بالمستويات األولى، فاالكتساب  ،منطقي عبر المستويات العملية بتدرج ھذه وتتم. بصفة عامة

   .بالمستويات المتوسطة، وصوال إلى الترسيخ والتعميق بالمستويات العليا
 ضمنل السنة الدراسية اطو المتعلمون والمتعلمات ما سيدرسهيتم اكتساب اللغة العربية في ھذين المستويين من خالل و

  :ةدراسية اآلتيالمجاالت الموزعة على ومن اھتماماتھم  متنوعة جوانبديدكتيكية، تغطي  ثمان وحدات

المجاالت العامة 
  للبرنامج الدراسي

  المحاور الفرعية المقترحة

 الحضارة المغربية. 1

التعرف على المقصود بمفھوم الحضارة المغربية ـ األسس التاريخية للحضارة المغربية ـ تنوع مظاھر الحضارة 
المغربية ـ أصول وروافد الحضارة المغربية ـ عالقة الحضارة المغربية بالحضارات المتفاعلة معھا تاريخيا ـ 

إلنسانية الكونية ـ مميزات الھوية المغربية وخصوصياتھا ـ قيمة وأھمية إسھامات الحضارة المغربية في الحضارة ا
الطفولة في الموروث الحضاري المغربي ـ دور الرجل والمرأة المغربيين في بناء الصرح الحضاري الوطني ـ القيم 

 الخ...سانية المؤطرة للحضارة المغربيةوالوطنية واإلناإلسالمية 

 والفنيةالحياة الثقافية . 2

التعرف على مفھوم الحياة الثقافية والفنية ـ دور الثقافة والفن في حياة الشعوب ـ الثقافة والفن رافد أساس في 
الحضارة الوطنية والعالمية ـ مظاھر وإنتاجات ثقافية وفنية مغربية في المعمار واآلداب والفكر والموسيقى وغيرھا 

فة والفن ـ إبداعات طفولية عالمية ومغربية في الثقافة والفن ـ تنمية الحس ـ إسھامات نسائية مغربية في مجال الثقا
 الخ...لمؤطرة للحياة الثقافية والفنيةالثقافي والفني لدى الطفل من خالل أنشطة الحياة المدرسية ـ القيم والقواعد ا

 العلم والتكنولوجيا. 3

تكنولوجيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ـ التعرف على مفھومي العلم والتكنولوجيا ـ دور العلم وال
كيف اھتم العلم والتكنولوجيا بتحسين حياة اإلنسان عامة والطفولة خاصة ـ العلم والتكنولوجيا في الحضارة 
ياد اإلسالمية وفي الحضارة المغربية ـ اختراعات وإبداعات مغربية في العلم والتكنولوجيا ـ تنمية الميل إلى ارت

الخ...مؤطرة لمجال العلم والتكنولوجيامجاالت العلوم والتكنولوجيا ـ القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية الموجھة وال

حقوق اإلنسان . 4
والمواطنة والسلوك 

 المدني

اإلنسان التعرف على مفاھيم حقوق اإلنسان والمواطنة والسلوك المدني ـ أھمية الحرص على تمثل وإعمال حقوق 
والمواطنة والسلوك المدني في حياة الفرد والمجتمع وفي مجاالت األسرة والمدرسة والشارع وباقي المؤسسات 
االجتماعية ـ مفھوم دولة الحق والقانون ـ الحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات ـ االعتزاز بالوطن والتفاني 

دني في كل مجاالت الحياة العامة ـ التطرق لظواھر سلبية تخرق في خدمته ـ االتصاف بقيم المواطنة والسلوك الم
مبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة والسلوك المدني في البيت والمدرسة والمجتمع ـ حقوق الطفل وواجباته تجاه نفسه 

 لعمريةوتجاه اآلخرين ـ التطرق لنماذج مختارة من قيم المواطنة والسلوك المدني تناسب مدارك الطفل ومرحلته ا

وسائط االتصال . 5
 والتواصل

التعرف على مفھومي االتصال والتواصل ـ التعرف على عالم االتصال والتواصل وأھميته في حياة الفرد والمجتمع 
المعتمدة في مجال االتصال  ـ عالقة الطفل وأدواره في عالم االتصال والتواصل ـ الوسائل والتقنيات والوسائط

ومن ضمنھا ما يستعمله (االختراعات المستعملة اليوم كوسائط في عالم االتصال والتواصل والتواصل ـ نماذج من 
 الخ...استعمال وسائط االتصال والتواصلـ القيم والقواعد المنظمة والمؤطرة إلنتاج و) منھا األطفال خصوصا

المظاھر العمرانية . 6
واالجتماعية في القرية 

 والمدينة

ر العمرانية واالجتماعية ـ التطرق إلى مظاھر عمرانية واجتماعية في القرية والمدينة التعرف على مفھوم المظاھ
ـ التمييز بين المظاھر العمرانية واالجتماعية في كل من القرية والمدينة ) على المستوى الوطني والجھوي والمحلي(

جتماعية من المحيط القريب ـ التعرف على عادات وتقاليد وأعراف ترتبط بخصوصيات المظاھر العمرانية واال
 الخ...ني في عالقته بالمجال االجتماعيللمتعلمات والمتعلمين ـ التطرق إلى القيم المختلفة المؤطرة للمجال العمرا

عالم الفالحة . 7
 والصناعة وحماية البيئة

على بعض إنتاجات المجال التعرف على عالم الفالحة والصناعة ـ عالقة عالمي الفالحة والصناعة بالبيئة ـ التعرف 
الفالحي والمجال الصناعي ـ التعرف على األضرار التي يلحقھا المجال الفالحي والمجال الصناعي بالبيئة ـ سبل 
الوقاية والحماية والمعالجة للمجال البيئي من انعكاسات المجالين الفالحي والصناعي ـ القيم والقواعد العامة 

عالقة المجالين الفالحي والصناعي بالمجال البيئي الدولي والوطني والمحلي ـ دور والقوانين المنظمة والمؤطرة ل
بيئية المحلية والجھوية التربية البيئية في المدرسة في تنمية قيم ومواقف واتجاھات إيجابية تجاه القضايا ال

 الخ...والوطنية

الصحة والتغذية . 8
 والرياضة واألسفار

مكون منھا على غذية والرياضة واألسفار ـ العالقة بين ھذه المكونات ـ عالقة الطفل بكل التذكير بمفاھيم الصحة والت
ومجال األسفار واالستجمام والترفيه ـ المقارنة بين  حدة ـ التطرق إلى مبادئ التربية الصحية والتربية الغذائية والتربية البدنية

السلوكات اإليجابية والسلوكات السلبية حول الصحة والتغذية والرياضة واألسفار ـ التطرق إلى القيم اإلسالمية والوطنية 
  الخ...واإلنسانية المرتبطة بمكونات المجال

  

الخامسة السنة في تناولھا تم التي تلك تغني موضوعات وتناول المجاالت، في التوسع يتم السادسة السنة في.  
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  ھيكلة وحدة لغوية في السنتين الخامسة والسادسة  -

  :في السنتين الخامسة والسادسة للھيكلة التالية يخضع اإلطار العام لسير دروس وحدة لغوية

o  القراءة 

يتم التركيز على ثالثة أنواع من النصوص القرائية ھي الوظيفية والشعرية والمسترسلة، باإلضافة إلى إدراج بعض 
  :وحصص مخصصة للمطالعة الحرة للمتعلمين؛ ويتم ذلك وفق التوزيع التالي السماعيةالنصوص 

 لثالثةالحصة ا ثانيةالحصة ال ولىحصة األال أسابيع الوحدة
 الحصة األولى: شعريالنص ال ولالنص الوظيفي األ األسبوع األول

 الحصة الثانية: شعريالنص ال ثانيالنص الوظيفي ال الثانياألسبوع 
 نص مسترسل مطالعة حرة نص سماعي الثالثاألسبوع 

  إرساء الموارد، ويستغل في تنمية المھارات واالستراتيجيات يقدم نص وظيفي في حصتين خالل كل أسبوع من أسابيع
وعلى مستوى إنماء الكفاية الشفھية  ،القرائية، كما يستثمر على مستوى المعجم واألساليب والظواھر اللغوية المختلفة

  من خالل أنشطة تواصلية مالئمة ودالة؛
 ،يحقق األھداف القرائية العامة ويربي لدى  ،ردخالل أسبوعي إرساء الموا يقدم نص شعري بسيط وقصير في حصتين

  مھارة التذوق الفني واألدبي في مستوى نموھم العقلي واالنفعالي؛ المتعلمين والمتعلمات
  على مھارة  المتعلمين والمتعلماتفي األسبوع الثالث للوحدة يقدم نص سماعي في حصة واحدة، يستغل لتدريب

كما تستثمر الحصة في السماع واإلنصات واستخالص معلومات ومعطيات من النص القرائي عن طريق سماعه، 
 ثم تخصص حصة أخرى ؛...مقامات ومواقف تواصلية مرتبطة بالنص التعبير عنية الشفھية من خالل إنماء الكفا

الذاتية للقصص والكتب والمجالت المناسبة لھم، واستثمار للمطالعة الحرة للمتعلمين، لتدريبھم وتعويدھم على القراءة 
ذلك على مستوى المعجم واألساليب والمعارف المختلفة والقيم المروجة؛ أما الحصة األخيرة من األسبوع الثالث 

تغطي  أربع حلقات، إلىفتخصص لتحليل واستثمار النص المسترسل عبر حصة واحدة من كل وحدة دراسية، ويقسم 
 .نصين حكائيين مسترسلين في السنة كامال؛ ولذلك سيتمرن المتعلمون على أسدوسا

o التواصل الشفوي  

 : عموما الشفوية الكفاية وتنمية الشفوي التواصل على) ة(المتعلم تدريب خاللھا من يمكن التي والمواطن المواقع تختلف

  عن المكونات اللغوية األخرى لمادة اللغة العربية مستقال الغوي امكونباعتباره التواصل الشفوي 

خصصت للتواصل الشفوي حصة مستقلة في البرنامج الدراسي، تنفرد بخصوصيات ديدكتيكية تتعلق بتعليم وتعلم ھذا 
 :المكون اللغوي كھدف في حد ذاته، وذلك من خالل ما يأتي

 معارف ومعلومات يحتاجونھا أثناء تواصلھم الشفوي تزويد المتعلمات والمتعلمين برصيد وظيفي وأساليب لغوية و
  داخل القسم وخارجه؛

  تدريبھم على تقنيات ومنھجيات ومھارات واستراتيجيات التواصل الشفوي وقواعد وآداب التخاطب والحوار
والمناقشة وإبداء الرأي وتقبل الرأ ي اآلخر وحسن اإلصغاء والسماع وتكييف مضمون وأسلوب الخطاب حسب 

 ...ام والموقف التواصلي وحسب المكانة االجتماعية للمخاطبالمق
  وسيلة وكموضوع لتعليم وتعلم اللغة؛باعتباره األخذ بعين االعتبار األبعاد الديدكتيكية لدرس التواصل الشفوي 
 بناء عدة بيداغوجية لھندسة وتخطيط وتدبير األنشطة الشفوية لحصص التواصل الشفوي؛ 
 على البرھنة واالستدالل والحجاج) ة(المقالية االستداللية والمنطقية الشفھية لتمرين المتعلم االشتغال على األشكال... 
 االشتغال على وظائف التواصل اللفظية وغير اللفظية في المدرسة وفي المحيط االجتماعي... 
 والتفاعل مع اآلخر التربية على القيم االجتماعية واآلداب العامة والمواقف واالتجاھات اإليجابية للتواصل... 
 ... 

  أنشطة شفوية تمارس من خالل المكونات اللغوية األخرىباعتباره التواصل الشفوي 

  أنماط األنشطة الشفھية عبر مكونات اللغة  المكون

  القراءة

  فھم المقروء: مرحلة التدريب
  حول مضمون النص، بناء على مؤشرات نصيةاستقراء الصورة شفھيا، طرح فرضيات : وضعيات استكشافية -

  مرحلة االستثمار
  إعادة بناء النص شفھيا بشكل شخصي -
  استغالل ما يطرحه النص من قضايا ومواقف ومواضيع إلبداء الرأي أو اتخاذ موقف شفھيا -
  تمارين تلفظية للتدريب على النطق السليم -
  ...تمثيل أدوار وتشخيص مواقف -

  قواعد اللغة

  :على متعلمينووضعيات لتدريب ال تقديم تمارين
  قراءة النصوص الحاملة للظواھر اللغوية ومالحظتھا وفھمھا  -

  :على متعلمينتقديم تمارين ووضعيات لتدريب ال
  النطق السليم -
  اإلجابة عن األسئلة باحترام القواعد اللغوية وقواعد التخاطب -
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  الشفھية عبر مكونات اللغةأنماط األنشطة   المكون

  اإلنشاء

  :في مرحلة اإلعداد العام للموضوع
  :على متعلمينتقديم أسئلة أو وضعيات لتدريب ال

  اإلنصات الجيد لفھم الموضوع والتعليمات -
  مالحظة األسناد المطلوب استثمارھا في معالجة الموضوع -
  تقبل رأي اآلخر واحترام قواعد التخاطب أثناء المناقشة -

  :في مرحلة اإلعداد العام للموضوع
  :تقديم أسئلة أو وضعيات لـ

  إنتاج جمل أو خطاب شفھي يتعلق بالموضوع المعالج -
  إبداء الرأي في إنتاج الغير -
  طرح أسئلة أو تقديم أفكار تتعلق بالموضوع -
 إقناع اآلخرين بوجھة النظر الشخصية مع احترام قواعد التخاطب -
  مناقشة أفكار اآلخر -

  سة باللغة العربيةباعتباره التواصل الشفوي  قدرة مستعرضة في مختلف المواد المدرَّ

تساعده على تنمية  )ة(المتعلمالغرض من اكتساب كفاية الشفھي للتواصل في المواد األخرى ھو بناء مواقف وسلوكات لدى 
  :وللوصول إلى ھذا المبتغى يمكن التركيز أثناء التعلُّمات في كل المواد الدراسية على. مدرسيا واجتماعياشخصيته 

 ؛...اإلصغاء، االستئذان، عدم مقاطعة المتكلم، التحكم في االنفعاالت: قواعد التخاطب  
 استعمال لغة سليمة؛  
 تقبل االختالف؛  
 تعليل كل األفكار المقترحة.  

  وذج مقترح من العدة الوطنية لبيداغوجيا اإلدماجھذا النم: ملحوظة
o التراكيب والصرف والتحويل 

 والصرف واألنشطة اإلمالئية لدروس التراكيب يتخذ النص القرائي الوظيفي منطلقا أساسيا 
  ،ينطبق على الصرف والتحويل نفسه الشيءوتقدم ظاھرتان تركيبيتان في األسبوعين األول والثاني من المجال. 
  وفي األسبوع الثالث المخصص للتوليف والتقويم والدعم يتم الربط والتوليف بين الظواھر األربع بواسطة أنشطة

المتعلمين تستھدف ربط وتوليف الموارد اللغوية المقدمة خالل األسبوعين األول والثاني، ثم تقويمھا ودعمھا لتمكين 
  .ا أثناء أسبوعي مرحلة اإلدماجمن تثبيثھا وترصيدھا، استعدادا لتوظيفھ والمتعلمات

  يتم الحرص على تبسيط المفاھيم والقواعد اللغوية للمساعدة على فھمھا وإدراكھا واستيعابھا وتوظيفھا في سياقات
ولھذا الغرض يطلب تجنب اإلغراق في تفريع الظواھر . لغوية تواصلية دالة، ضمن إنتاجات شفوية وكتابية مالئمة

ءات اللغوية لبعض الظواھر وحاالتھا المعقدة على مستوى الفھم واالستعمال، واالنشغال أكثر المدروسة وفي االستثنا
وال تساعدھم على اكتساب اللغة في  المتعلمين والمتعلماتمن الالزم بالحاالت والحيثيات اإلعرابية التي تثقل على 

ھو توظيفھا في وضعيات تواصلية مالئمة  سياق استعمالھا الطبيعي، وھذا حتى يكون الھدف األساس من تدريس اللغة
  .مجرد وسيلة ال غاية للحياة االجتماعية، ويبقى التدرب على مفاھيمھا وقواعدھا واستعماالتھا

o  الشكل والتطبيقات الكتابية  

تستغل حصة واحدة للشكل والتطبيقات معا، إذ يقدم نص قصير أو جمل مختارة للشكل، ليفسح المجال للتمارين الكتابية 
المخصصة لتطبيق واستثمار الظواھر اللغوية المدروسة، حيث تركز ھذه التمارين والتطبيقات على البعد الوظيفي أكثر من 

  . الجوانب الشكلية للغة

o اإلمالء  

مج اإلمالء للسنتين الخامسة والسادسة يغلب على فقراته تقويم ودعم برامج السنوات األربع السابقة، فإنه مادام برنا
خالل حصة الشكل والتطبيقات الكتابية، في األسبوعين األول  ،يتم االكتفاء بتقديم أنشطة وتمارين إمالئية حسب البرنامج

المتعلمين ليف والتقويم والدعم أثناء األسبوع الثالث لتعزيز مكتسبات والثاني من كل وحدة دراسية، كما تستغل أنشطة التو
  .في ھذا المكون اللغوي والمتعلمات

o  اإلنشاء  

 يعالج موضوع إنشائي واحد في كل وحدة دراسية، من خالل حصتين في كل من األسبوع األول والثاني؛  
 اإلعداد في الحصة األولى، اإلنجاز : لتاليةتستغل الحصص األربع المخصصة لكل موضوع في العمليات المتدرجة ا

 .في الحصة الثانية، التصحيح في الحصة الثالثة، التتبع وتطوير اإلنتاج في الحصة الرابعة
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  :يتم تدبير حصص درس اإلنشاء وفق ما يلي

  المضمون التعليمي التعلمي الحصص

  حصة اإلعداد

شفھيا كمجال للتعبير والتواصل الشفوي، بغرض إنماء الكفاية الشفوية من جھة تنجز معظم أنشطة ھذه الحصة -
  وربط المنطوق والمقروء بالمكتوب والتحضير لحصة اإلنجاز من جھة أخرى؛

الكتساب األسلوب اللغوي والتقنية الكتابية المستھدفين،  المتعلمين والمتعلماتتركز ھذه الحصة على تأھيل  -
 .بتوظيف المكتسبات اللغوية المسطرة في البرنامج

  .تدون بعض الخالصات والعناصر وكذا الرصيد الوظيفي المناسب، وذلك الستثمار ھذه الحصيلة أثناء حصة اإلنجاز - 

  حصة اإلنجاز
 المسطر، البرنامج حسب مقترح وظيفي ورصيد ومضمونيةمنھجيةوعناصرتقنيةموجھاتوفقكتابيا اإلنجاز يتم

 والتقنية اللغوية للمكتسبات ومستثمر جھة من للمطلوب مالئم كتابي إنتاج على والمتعلمين المتعلمات لمساعدة
  .ثالثة جھة من المكتوب اإلنتاج مقاطع وانسجام ولترابط لألفكار المنطقي للتسلسل ومحترم ثانية جھة من واألسلوبية

حصة 
 التقويم/التصحيح

  يتم التصحيح جماعيا وفرديا بعد التقويم القبلي للمنتج حسب معايير ومؤشرات دقيقة ومعلنة؛ -
 .إلى طبيعة أخطائھم وأسباب تعثراتھم قصد معالجتھا وتجاوزھا المتعلمين والمتعلماتتستغل الحصة لتوجيه  -
المتعلمات والمتعلمين إلنتاجاتھم، لتقديم المساعدات والتوجيھات مباشرة عملية تصحيح ) ة(مدرسيواكب ال -

  .الضرورية فرديا، وخصوصا للمتعثرين منھم، الذين ھم في حاجة ماسة للمواكبة والتتبع والدعم المركز

حصة التتبع 
  وتطوير اإلنتاج

على إعادة اإلنتاج المطلوب من جديد لتطويره  المتعلمين والمتعلماتلتدريبيتم استثمار حصيلة الحصة السابقة - 
  وإغنائه وتحسينه شكال ومضمونا، بغرض التمكن من تقنية اإلنتاج واألسلوب التحريري المستھدف؛

  .ھانفسالحصة يتم اإلنجاز جماعيا أو عبر زمر معينة أو بشكل فردي حسب الحاجة، ويكون التصحيح فوريا في  -

o التصحيح  

التي تنجز فيھا، عدا المحررات اإلنشائية التي يتم نفسھا الحصة  أثناءتصحيحا فوريا،  الكتابيةتصحح كل األنشطة 
  .تصحيحھا في الحصة الخاصة بذلك

o حصص 8: (تنظيم حصص أسبوع التوليف والتقويم والدعم( 

  المراقبة المستمرة  أنشطة الدعم التربوي  أنشطة التقويم التكويني  أنشطة الربط والتوليف
  حصتان  ثالث حصص  حصة واحدة  حصتان

توليف تركيبي بين مختلف 
  المكونات ومختلف الموارد

  تقويم تكويني  -
  تصحيح فوري -

  دعم مركز، إغناء وتوسع،
أنشطة التواصل الشفھي، أنشطة فنية مندمجة 

  ...)مسرحية، حكاية، أنشودة، ألعاب لغوية(

  اإلنجاز والتصحيح
  

  السنة الخامسةبرنامج . 1.3.2

  ا ما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.1.3.2

 الكفاية ومراحلھا في المجال الشفھي 
 1المرحلة 

منطلقا من  جمل، ست من أو وصفيا/سرديا و نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،الخامسة السنة ة المرحلة األولى مننھاي في
: الّتراكيب ومكتسباته في اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا معارفه العامة،

تصريف الفعل الصحيح والمعتل في : (والتحويل الّصرف ؛ وفي)الالزم والمتعدي، واألفعال الخمسة، النواسخ الحرفية والنواسخ الفعليةالفعل (
وفي  واألداء المعبر؛) مراعاة مخارج الحروف: (؛ وفي النطق)ارع واألمر، المجرد والمزيد، واإلضافة إلى اسم ظاھر وإلى ضميرالمض
  .والوصف السرد أسلوبي

 2المرحلة 
منطلقا من  جمل، سبع من أو حواريا/وصفيا و نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،الخامسة السنة ة المرحلة الثانية مننھاي في

: الّتراكيب ومكتسباته في اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا معارفه العامة،
صياغته : والمثنىواإلضافة، " ال"النكرة والمعرفة ب: (والتحويل الّصرف وفي ؛)أحوال الخبر، ونائب الفاعل، والمفعول فيه، والنداء(

أو /الوصف و وفي أسلوب واألداء المعبر،) مراعاة مخارج الحروف: (؛ وفي النطق)وإعرابه، والجمع السالم بنوعيه، والميزان الصرفي
 .الحوار

 3المرحلة 
منطلقا  جمل، سبع الحجاج من أو/و حواريا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،الخامسة السنة ة المرحلة الثالثة مننھاي في

 ومكتسباته في اللغوي رصيده موّظفا ، ...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا من معارفه العامة،
لثالثي، اسما الفاعل المصدر الثالثي وغير ا: (والتحويل الّصرف وفي ؛)التوكيد، والمفعول المطلق، والنعت الحقيقي، والحال مفردة: (الّتراكيب

  .أو الحجاج/الحوار و أسلوبي وفي واألداء المعبر،) مراعاة مخارج الحروف(؛ وفي النطق )والمفعول، واسم اآللة
 4المرحلة 

 جمل، ثمان من أو حجاجيا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،الخامسة السنة نھاية في
 ومكتسباته في اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة،

  .أو الحجاج/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي والتحويل، الّصرف وفي الّتراكيب
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  يالشفھ بالكفاية في المجالاألساسية المتصلة الموارد 

1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة

 يحكي وقائع وأحداث تاريخية محلية أو وطنية؛ -
 يصف معلمة تاريخية مغربية؛ -
 يحاور أصدقاءه حول دور الرجل والمرأة المغربيين في خدمة الوطن؛ -
 باالنتماء له؛يقنع أصدقاءه بأھمية حبھم للوطن واالفتخار  -
 يحكي مشاھدة سھرة فنية أو حفلة فلكلورية شعبية أو حلقة فرجة -
 ؛يصف إنتاجا فنيا وطنيا -
 ؛")ة"المرأة والرجل والطفل (يتحاور مع أصدقائه حول مساھمات ثقافية وفنية مغربية من قبل  -
 ؛يبرھن ألصدقائه عن قيمة الثقافة والفن في تقدم الوطن وشھرته عالميا -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته موظفا أو وصفيا،/سرديا و نصا )ة(لمالمتع ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق سليمة والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
  لمضمون نص؛ فھمه عن يعبر -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
تصريف الفعل : (والتحويل الّصرف ؛ وفي)الفعل الالزم والمتعدي، واألفعال الخمسة، النواسخ الحرفية والنواسخ الفعلية: (التّراكيب مكتسباته في يوظف - 

 .دالة تواصل وضعية ؛ وفي أسلوبي السرد والوصف؛ في)الصحيح والمعتل في المضارع واألمر، المجرد والمزيد، واإلضافة إلى اسم ظاھر وإلى ضمير

2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة

 يحكي قصة عن اختراع علمي يعرفه؛ -
 يصف مختَرعا تكنولوجيا يستعمله في البيت أو المدرسة؛ -
 يحاور أصدقاءه حول دور العلم والتكنولوجيا في تقدم الوطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؛ -
 والتكنولوجيا لتنتفع بھما اإلنسانية؛ بالقيم اإليجابية المؤطرة للعلم -محاورا أصدقاءه –يستدل  -
 يحكي عن أحداث ووقائع مرتبطة بحقوق اإلنسان والمواطنة والسلوك المدني؛ -
 يصف سلوكا مدنيا الحظه في مدرسته أو في حيه أو قريته؛ -
 والمواطن والسلوك المدني؛يتحاور مع أصدقائه حول االنعكاسات االجتماعية لبعض الظواھر السلبية التي تخرق مبادئ حقوق اإلنسان  -
 يستدل بحجج مقنعة حول ضرورة التزام األطفال وغيرھم بمبدإ احترام الحق والواجب تجاه الذات وتجاه اآلخر؛ -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته موظفا أو حواريا،/وصفيا و نصا) ة(المتعلم ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق ليمةس والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
 نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
  يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
المصدر الثالثي : (والتحويل الّصرف وفي ؛)التوكيد، والمفعول المطلق، والنعت الحقيقي، والحال مفردة: (الّتراكيب في مكتسباته يوظف -

 .دالة تواصل وضعية ؛ وفي أسلوبي الوصف والحوار؛ في)الفاعل والمفعول، واسم اآللةوغير الثالثي، اسما 

 3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة

 يحكي عن قضاء غرض من أغراضه باستخدام إحدى وسائل االتصال والتواصل؛ -
 يصف مكونات وطريقة استعمال وسيلة من وسائل االتصال والتواصل؛ -
 أھمية استخدام وسائط االتصال والتواصل في تطور الفرد والمجتمع؛ يحاور أصدقاءه حول -
 يقنع أصدقاءه بأخالقيات وقواعد استعمال وسائل االتصال والتواصل بين الناس؛ -
 يحكي عن عادات وتقاليد وأعراف محلية يعيشھا في محيطه؛ -
 يصف منشأة عمرانية في حيه أو قريته؛ -
 تالفات بين المظاھر العمرانية في المدينة والقرية؛يتحاور مع أصدقائه حول الفوارق واالخ -
 يقنع أصدقاءه بقيم وقواعد التعامل والتساكن في المجال العمراني واالجتماعي؛ -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته أو حجاجيا موظفا/حواريا و نّصا) ة(المتعلم ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق يمةسل والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
 نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
  يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
المصدر الثالثي : (والتحويل الّصرف وفي ؛)التوكيد، والمفعول المطلق، والنعت الحقيقي، والحال مفردة: (الّتراكيب في مكتسباته يوظف -

 .دالة تواصل وضعية ؛ وفي أسلوبي الحوار والحجاج؛ في)والمفعول، واسم اآللة وغير الثالثي، اسما الفاعل
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4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 يحكي عن أضرار لحقت بمجال فالحي أو صناعي قريب من محيطه؛ -
 يصف عملية حرث أو حصاد أو عملية ترميم وإصالح مجال بيئي طبيعي؛ -
 مع أصدقائه حول عالقة عالم الفالحة والصناعة بالمجال البيئي؛يتحاور  -
 يقنع أصدقاءه بحجج تبرر ضرورة االلتزام بقواعد وقوانين احترام المجال البيئي المحلي والوطني؛ -
 يحكي مراحل وأحداث سفر مع أسرته أو مع الغير؛ -
 يصف فضاء رياضيا أو فضاء استجمام وترفيه؛ -
 لعالقات بين الصحة والتغذية والرياضة واألسفار؛يتحاور مع أصدقائه حول ا -
 يقنع أصدقاءه بحجج مناسبة حول األضرار الصحية التي يسببھا سوء التغذية وإھمال الرياضة؛ -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته أو بالحجاج، موظفا/و أو بالحوار/بالوصف و يغنيه سرديا نصا) ة(المتعلم ينتج -
   معانيھا؛ ويتذوق سليمة والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
  نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
 يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
فضيل من اسم الت: (والتحويل الّصرف ، والمفعول ألجله؛ وفي"إال"نصب وجزم المضارع، واالستثناء ب : (الّتراكيب في مكتسباته يوظف -

 أو/و السرد أساليب ، وفي)الثالثي، واسما الزمان والمكان، والجامد والمتصرف من األفعال، واالسم المنقوص والمقصور والممدود
 .دالة تواصل وضعية ؛ في)أو الحجاج، باإلضافة إلى المكتسبات اللغوية السابقة/الحوار و أو/و الوصف

 المجال الكتابيكفاية ومراحلھا في ال 

  1المرحلة 
منطلقا من  جمل،ثمان  أو وصفيا من/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج الخامسة السنة ة المرحلة األولى مننھاي في

 :الّتراكيب ومكتسباته اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا معارفه العامة،
تصريف الفعل الصحيح والمعتل في : (والتحويل الّصرف ؛ وفي)الالزم والمتعدي، واألفعال الخمسة، النواسخ الحرفية والنواسخ الفعليةالفعل (

التاء المربوطة والمبسوطة، وھمزتا الوصل : (؛ وفي اإلمالء)المضارع واألمر، المجرد والمزيد، واإلضافة إلى اسم ظاھر وإلى ضمير
  .أساليب الكتابة سردا ووصفا فيو ،)والقطع

  2المرحلة 
منطلقا من  جمل،ثمان  أو حواريا من/و وصفيا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتجالخامسة  السنة ة المرحلة الثانية مننھاي في

: الّتراكيب في ومكتسباته اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا معارفه العامة،
صياغته : واإلضافة، والمثنى" ال"النكرة والمعرفة ب: (والتحويل الّصرف وفي ؛)أحوال الخبر، ونائب الفاعل، والمفعول فيه، والنداء(

  .أساليب الكتابة وصفا وحوارا وفي ،)، والھمزة المتوسطة"ابن"ھمزة (؛ وفي اإلمالء )وإعرابه، والجمع السالم بنوعيه، والميزان الصرفي
  3المرحلة 

جمل، منطلقا  تسع حجاجيا من أو/حواريا و نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،الخامسة السنة ة المرحلة الثالثة مننھاي في
 ومكتسباته في اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا من معارفه العامة،

المصدر الثالثي وغير الثالثي، اسما الفاعل : (والتحويل الّصرف وفي ؛)التوكيد، والمفعول المطلق، والنعت الحقيقي، والحال مفردة: (الّتراكيب
  .أو حجاجا/أساليب الكتابة حوارا و وفي ،)واألفعالالھمزة المتطرفة، واأللف اللينة في األسماء (؛ وفي اإلمالء )والمفعول، واسم اآللة

 4المرحلة 
عشر جمل،  من أو حجاجيا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج ،الخامسة السنة نھاية في

 في ومكتسباته اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/نصوص وصور، رسوم، معطيات، (على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة،
  .أو الحجاج/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد اإلمالء، وفي أساليب وفي والتحويل، الّصرف وفي الّتراكيب،

 الكتابي المجال في بالكفاية األساسية المتصلة الموارد 

  1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
   للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛يعبر عن فھمه  -
 كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
   أو وصفية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛/يستخرج مقاطع سردية و -
كن وأزمنة معينة، في مرتبطة بأشخاص وأما أو الوصف على لسان الغائب ويوظف رصيده اللغوي في حكي أحداث/يوظف تقنية السرد و -

  وضعية تواصل دالة؛
يوظف الالزم والمتعدي، إعراب األفعال الخمسة، المجرد والمزيد، أحوال الخبر، النواسخ الفعلية والحرفية، تصريف الفعل المضارع،  -

 ، في وضعية تواصل دالة؛...التاء الربوطة والمبسوطة وھمزتي الوصل والقطع، اإلضافة إلى ياء المتكلم،
  أو الوصف، في وضعية تواصل دالة؛/ع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالسرد ويض -
 يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  ؛أو وصفيا في وضعية تواصل دالة/سرديا و نصا )ة(المتعلم ينتج -
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  2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 كتابية؛يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة-
  كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
 أو حوارية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛/يستخرج مقاطع وصفية و -
  تواصلية دالة ؛ أو الحوار في وضعيات/يوظف تقنية الوصف و -
والمثنى والجمعين السالمين والميزان ) وباإلضافة" ال"بـ (والنكرة والمعرفة يوظف أحوال الخبر ونائب الفاعل والمفعول فيه والنداء  -

 ، في وضعية تواصل دالة؛...والھمزة المتوسطة" ابن"الصرفي وھمزة 
  أو الحوار، في وضعية تواصل دالة؛/يضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالوصف و -
 يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  أو أماكن أو أشياء أو أشخاص؛ ينتج وصفا لمشاھد -
  ؛أو حواريا، في وضعية تواصل دالة/وصفيا و نصا ينتج -

  3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛-
 كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
  ويحاكيھا في سياقات جديدة؛يستخرج مقاطع حجاجية   -
  يوظف تقنية الحجاج في مقامات ومواقف تواصلية دالة؛ -
ھمزة يوظف التوكيد، المفعول المطلق، النعت الحقيقي، الحال المفردة، مصدر الثالثي وغير الثالثي، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم اآللة، ال -

  وضعية تواصل دالة؛في  ،...المتطرفة، األلف اللينة في األفعال واألسماء،
  حجاجا، في وضعية تواصل دالة؛ يتضمنيضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بحوار  -
 يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  ينتج خطابا حواريا معززا بالحجاج، في وضعية تواصل دالة؛ -
  ؛أو حواريا، في وضعية تواصل دالة/أو وصفيا و/ينتج نصا سرديا و -

  4بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
 يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛-
  كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
 أو حجاجية ويحاكيھا بتغيير بعض مكوناتھا؛/يستنتج مقاطع حوارية و -
  دالة؛ في مقامات ومواقف تواصلية أو الحجاج/يوظف تقنية الحوار و -
والمفعول ألجله، واسم التفضيل من الثالثي واسمي المكان والزمان والجامد والمتصرف " إال"يوظف نصب وجزم المضارع واالستثناء بـ  -

من األفعال واألسماء المنقوصة والمقصورة والممدودة، والكلمات الشاذة في كتابتھا وتنوين األسماء المنقوصة والمقصورة والممدودة، في 
  ة تواصل دالة؛وضعي

  يضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالحوار المعزز بالحجاج، في وضعية تواصل دالة؛ -
 يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  ؛ينتج خطابا حجاجيا في وضعية تواصل دالة -

 )القواعد(فقرات البرنامج . 2.1.3.2

  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالتالوحداتاألسابيع
 تشخيصيالتقويم ال أسبوع 1

2 

المغربيةالحضارة  األولى

: الجملة الفعلية
  الالزم والمتعدي

في المضارع (تصريف الفعل الصحيح 
التاء المربوطة  )واألمر

  والمبسوطة
 األفعال الخمسة 3

  تصريف الفعل المعتل
 )في المضارع واألمر( 

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4
5 

 الثانية
الحياة الثقافية 

 والفنية

ھمز الوصل   المجرد والمزيد  إن وأخواتھا
  اإلضافة إلى اسم ظاھر وإلى ضمير  كان وأخواتھا 6  والقطع

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 
العلم والتكنولوجيا الثالثة

  واإلضافة " ال:"النكرة والمعرفة أحوال الخبر
  "ابن"ھمزة 

  المثنى صياغته وإعرابه نائب الفاعل 11
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12
13 

 الرابعة
نسان حقوق اإل

والمواطنة 
 والسلوك المدني

الھمزة   الجمع السالم بنوعية  المفعول فيه
  الميزان الصرفي النداء 14  المتوسطة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 تعلم اإلدماج أسبوع 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالتالوحداتاألسابيع
18 

الخامسة
وسائل االتصال 
 والتواصل

  الھمزة  مصدر الثالثي  التوكيد
  مصدر غير الثالثي  المفعول المطلق 19 المتطرفة

  التوليف والتقويم والدعمأنشطة  20
21 

السادسة
المظاھر العمرانية 
واالجتماعية في 
 القرية والمدينة

األلف اللينة في   اسما الفاعل والمفعول  النعت الحقيقي
األسماء 
  واألفعال

  اسم اآللة  الحال مفردة 22

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 23
 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 درجة نماء الكفاية أسبوع تقويم 25
26 

 السابعة
عالم الفالحة 

والصناعة وحماية 
 البيئة

 اسم التفضيل من الفعل الثالثي  نصب المضارع
 كلمات شاذة

 اسم التفضيل من الفعل الثالثي  جزم المضارع 27
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 28

29 

 الثامنة
الصحة والتغذية 

والرياضة 
 واألسفار

تنوين المقصور   الجامد والمتصرفمن األفعال  "إال"ب : االستثناء
والمنقوص 
  االسم المنقوص والمقصور والممدود  المفعول ألجله 30  والممدود

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  السنة السادسةبرنامج . 2.3.2

  ا ما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.2.3.2

 الكفاية ومراحلھا في المجال الشفھي 
  1المرحلة 

أو حجاجيا /حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،السادسة السنة ة المرحلة األولى مننھاي في
 اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، جمل، ثمان من

الخبر، جزم ونصب الفعل الناقص المبني للمعلوم والمجھول، األفعال الخمسة، النواسخ الفعلية والحرفية وأحوال : (الّتراكيب ومكتسباته في
مراعاة مخارج : (؛ وفي النطق)تصريف الفعلين الصحيح والمعتل، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة: (والتحويل الّصرف ؛ وفي)واألجوف
  .أو الحجاج/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي واألداء المعبر؛) الحروف
  2المرحلة 

 أو حجاجيا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،السادسة السنة لثانية منة المرحلة انھاي في
 اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، جمل، تسع من

، وفي )المقصور والمنقوص والممدود والنسب(والتحويل الّصرف وفي ،)النعت والبدل والتوكيد والمفعول معه(الّتراكيب  ومكتسباته في
  .أو الحجاج/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي واألداء المعبر،) مراعاة مخارج الحروف(النطق

  3المرحلة 
أو حجاجيا /و حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،السادسة السنة ة المرحلة الثالثة مننھاي في
 اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، جمل، تسع من

المجرد والمزيد، : (والتحويل الّصرف وفي ،)ل والجملة الحالية، األسماء الخمسة، النداءالنعت الحقيقي، الحا: (الّتراكيب ومكتسباته في
  .أو الحجاج/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب وفي ؛ وفي النطق واألداء المعبر،)المصدر، اسم التفضيل، صيغ المبالغة

 4المرحلة 
جمل،  عشر من أو حجاجيا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،السادسة السنة نھاية في

 ومكتسباته في اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة،
أو /الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب واألداء المعبر، وفي) الحروفمراعاة مخارج (وفي النطق  والتحويل، الّصرف وفي الّتراكيب
  .الحجاج
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 يالشفھ المجال في بالكفاية األساسية المتصلة الموارد 

  1بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد

 يحكي وقائع وأحداث تاريخية محلية أو وطنية؛ -
 يصف معلمة تاريخية مغربية؛ -
 يحاور أصدقاءه حول دور الرجل والمرأة المغربيين في خدمة الوطن؛ -
 يقنع أصدقاءه بأھمية حبھم للوطن واالفتخار باالنتماء له؛ -
 يحكي مشاھدة سھرة فنية أو حفلة فلكلورية شعبية أو حلقة فرجة -
 ؛يصف إنتاجا فنيا وطنيا -
 ؛")ة"المرأة والرجل والطفل (يتحاور مع أصدقائه حول مساھمات ثقافية وفنية مغربية من قبل  -
 ؛يبرھن ألصدقائه عن قيمة الثقافة والفن في تقدم الوطن وشھرته عالميا -
 يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال الحضارة المغربية؛ -
 يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال الحياة الثقافية والفنية؛ -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته أو حجاجيا، موظفا/و حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا نصا )ة(المتعلم ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق سليمة والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
   نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
  يحلل مختلف أنواع النصوص؛ -
  ؛..).ملصقات، إعالنات، وثائق ورقية أو رقمية،، صحف، مجالت، مطويات( :يتعامل مع نصوص موازية -
  يبرز بعض الصور الفنية لنصوص أدبية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛ -
 يبدي رأيه في عنصر من عناصر النص ويعلله؛ -
  يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
خمسة، النواسخ الفعلية والحرفية وأحوال الخبر، جزم المبني للمعلوم والمجھول، األفعال ال: (الّتراكيب ومكتسباته في اللغوي يوّظف رصيده -

 ؛ وفي)تصريف الفعلين الصحيح والمعتل، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة: (والتحويل الّصرف وفي ؛)ونصب الفعل الناقص واألجوف
 ؛في وضعية تواصل دالة ؛)أو الحجاج، باإلضافة إلى المكتسبات اللغوية السابقة/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب

  2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 يحكي قصة عن اختراع علمي يعرفه؛ -
 يصف مختَرعا تكنولوجيا يستعمله في البيت أو المدرسة؛ -
 يحاور أصدقاءه حول دور العلم والتكنولوجيا في تقدم الوطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؛ -
 اإليجابية المؤطرة للعلم والتكنولوجيا لتنتفع بھما اإلنسانية؛ بالقيم -محاورا أصدقاءه –يستدل  -
 يحكي عن أحداث ووقائع مرتبطة بحقوق اإلنسان والمواطنة والسلوك المدني؛ -
 يصف سلوكا مدنيا الحظه في مدرسته أو في حيه أو قريته؛ -
 مبادئ حقوق اإلنسان والمواطن والسلوك المدني؛يتحاور مع أصدقائه حول االنعكاسات االجتماعية لبعض الظواھر السلبية التي تخرق  -
 يستدل بحجج مقنعة حول ضرورة التزام األطفال وغيرھم بمبدإ احترام الحق والواجب تجاه الذات وتجاه اآلخر؛ -
 يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال العلم والتكنولوجيا؛ -
 لوك المدني؛يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال حقوق اإلنسان والمواطنة والس -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته أو حجاجيا، موظفا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا نصا) ة(المتعلم ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق سليمة والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
   نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
  مختلف أنواع النصوص؛يحلل  -
  ؛...)مطويات، صحف، مجالت، ملصقات، إعالنات، وثائق ورقية أو رقمية،: (يتعامل مع نصوص موازية -
  يبرز بعض الصور الفنية لنصوص أدبية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛ -
 يبدي رأيه في عنصر من عناصر النص ويعلله؛ -
  يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
المقصور والمنقوص : (والتحويل الّصرف وفي ،)النعت والبدل والتوكيد والمفعول معه: (الّتراكيب ومكتسباته في اللغوي يوظف رصيده -

، في وضعية )أوالحجاج، باإلضافة إلى المكتسبات اللغوية السابقة/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب ، وفي)والممدود والنسب
 ؛تواصل دالة
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  3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 يحكي عن قضاء غرض من أغراضه باستخدام إحدى وسائل االتصال والتواصل؛ -
 يصف مكونات وطريقة استعمال وسيلة من وسائل االتصال والتواصل؛ -
 والمجتمع؛يحاور أصدقاءه حول أھمية استخدام وسائط االتصال والتواصل في تطور الفرد  -
 يقنع أصدقاءه بأخالقيات وقواعد استعمال وسائل االتصال والتواصل بين الناس؛ -
 يحكي عن عادات وتقاليد وأعراف محلية يعيشھا في محيطه؛ -
 يصف منشأة عمرانية في حيه أو قريته؛ -
 يتحاور مع أصدقائه حول الفوارق واالختالفات بين المظاھر العمرانية في المدينة والقرية؛ -
 يقنع أصدقاءه بقيم وقواعد التعامل والتساكن في المجال العمراني واالجتماعي؛ -
 يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال وسائل االتصال والتواصل؛ -
 يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال المظاھر العمرانية واالجتماعية في القرية والمدينة؛ -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته أو حجاجيا، موظفا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا نصا) ة(المتعلم ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق سليمة والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
   نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
  يحلل مختلف أنواع النصوص؛ -
  ؛...)مجالت، ملصقات، إعالنات، وثائق ورقية أو رقمية،مطويات، صحف، : (يتعامل مع نصوص موازية -
  يبرز بعض الصور الفنية لنصوص أدبية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛ -
 يبدي رأيه في عنصر من عناصر النص ويعلله؛ -
  يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
: والتحويل الّصرف وفي ،)الحالية، األسماء الخمسة، النداءالنعت الحقيقي، الحال والجملة : (الّتراكيب ومكتسباته في اللغوي رصيده يوظف -

أوالحجاج، باإلضافة إلى /الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد أساليب ؛ وفي)المجرد والمزيد، المصدر، اسم التفضيل، صيغ المبالغة(
 ؛، في وضعية تواصل دالة)المكتسبات اللغوية السابقة

  4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 يحكي عن أضرار لحقت بمجال فالحي أو صناعي قريب من محيطه؛ -
 أو حصاد أو عملية ترميم وإصالح مجال بيئي طبيعي؛ يصف عملية حرث -
 يتحاور مع أصدقائه حول عالقة عالم الفالحة والصناعة بالمجال البيئي؛ -
 يقنع أصدقاءه بحجج تبرر ضرورة االلتزام بقواعد وقوانين احترام المجال البيئي المحلي والوطني؛ -
 يحكي مراحل وأحداث سفر مع أسرته أو مع الغير؛ -
 رياضيا أو فضاء استجمام وترفيه؛ يصف فضاء -
 يتحاور مع أصدقائه حول العالقات بين الصحة والتغذية والرياضة واألسفار؛ -
 يقنع أصدقاءه بحجج مناسبة حول األضرار الصحية التي يسببھا سوء التغذية وإھمال الرياضة؛ -

 يعبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال عالم الفالحة والصناعة وحماية البيئة؛ -
 عبر تعبيرا حرا تلقائيا حول مجال الصحة والتغذية والرياضة واألسفار؛ي -
 دالة؛ تواصل وضعية في مكتسباته أو حجاجيا، موظفا/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نصا) ة(المتعلم ينتج -
  معانيھا؛ ويتذوق سليمة والسماعية قراءة والنثرية والشعرية المسترسلة النصوص يقرأ -
 المقام؛ وفق للنص قراءته ينغم -
   نص؛ لمضمون فھمه عن يعبر -
  يحلل مختلف أنواع النصوص؛ -
  ؛...)مطويات، صحف، مجالت، ملصقات، إعالنات، وثائق ورقية أو رقمية،: (يتعامل مع نصوص موازية -
  يبرز بعض الصور الفنية لنصوص أدبية ويحاكيھا في سياقات جديدة؛ -
 يبدي رأيه في عنصر من عناصر النص ويعلله؛ -
  يتدرب على مھارات التواصل الشفھي؛ -
: ؛ وفي الصرف والتحويل)المستثنى بغير وسوى، التوكيد، التمييز الملفوظ والملحوظ، تمييز العدد: (يوظف رصيده في التراكيب -

أو /ر والحوا أو/و الوصف أو/و السرد أساليب ، وفي)اإلضافة إلى ياء المتكلم، النسب، صياغة وإعراب المثنى، العدد والمعدود(
  ؛؛ في وضعية تواصل دالة)السابقةالحجاج، باإلضافة إلى المكتسبات اللغوية 
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 المجال الكتابيكفاية ومراحلھا في ال 

 1المرحلة 
عشر من  حواريا أو /و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج السادسة السنة ة المرحلة األولى مننھاي في

 اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(مالئمة على أسناد  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، جمل،
؛ وفي )المقصور والمنقوص والممدود والنسب: (والتحويل الّصرف ؛ وفي)النعت والبدل والتوكيد والمفعول معه: (الّتراكيب ومكتسباته في

 .أوحوارا /و وصفا أو/تابة سردا وأساليب الك ؛ وفي)التاء المربوطة والمبسوطة، واأللف اللينة(اإلمالء 
 2المرحلة 

إحدى عشر  من حواريا أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج السادسة السنة ة المرحلة الثانية مننھاي في
 اللغوي رصيده ، موّظفا...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، جملة،

وفي  ،)المقصور والمنقوص والممدود والنسب: (والتحويل الّصرف وفي ،)المفعوالن المطلق وألجله البدل والتوكيد: (الّتراكيب ومكتسباته
 .أو حوارا /و وصفا أو/أساليب الكتابة سردا و وفي ،)ھمزة ابن، وھمزة الوصل وھمزة القطع(اإلمالء 
 3حلة المر
 أو حجاجيا/حواريا و أو /و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في شفويا) ة(المتعلم ينتج ،السادسة السنة ة المرحلة الثالثة مننھاي في
 رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/صور، رسوم، معطيات، نصوص و(على أسناد مالئمة  معتمدا جملة، منطلقا من معارفه العامة، اثنتى عشر من

المجرد والمزيد، : (والتحويل الّصرف وفي ،)النعت الحقيقي، الحال والجملة الحالية، األسماء الخمسة، النداء: (الّتراكيب ومكتسباته في اللغوي
 أو/سردا وأساليب الكتابة  وفي ،)تنوين االسم المنقوص والمقصور، والھمزة المتوسطة(؛ وفي اإلمالء )المصدر، اسم التفضيل، صيغ المبالغة

 .أو الحجاج/أو حوارا و/وصفا و
 4المرحلة 

اثنتي عشر  حجاجيا من أو/حواريا و أو/و وصفيا أو/و سرديا نّصا دالة، تواصل وضعية في كتابيا) ة(المتعلم ينتج ،السادسة السنة نھاية في
 اللغوي رصيده موّظفا ،...)وثائق أو/و صور، رسوم، معطيات، نصوص(على أسناد مالئمة  معتمدا منطلقا من معارفه العامة، جملة،

  .الحجاج أو/الحوار و أو/و الوصف أو/و السرد والتحويل، وفي أساليب الّصرف وفي الّتراكيب، في ومكتسباته

 الكتابي المجال في بالكفايةاألساسية المتصلة  الموارد 

  1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة

  فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛يعبر عن  -
  كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
  أو وصفية، ويحاكيھا في سياقات جديدة؛/يستخرج مقاطع سردية و -
وأزمنة معينة، في وضعية  مرتبطة بأشخاص وأماكن في حكي ووصف أحداث أو الوصف، ويستثمر رصيده اللغوي/يوظف تقنية السرد و -

  تواصل دالة ؛
يوظف المبني للمعلوم والمجھول، األفعال الخمسة، النواسخ الفعلية والحرفية وأحوال الخبر، المجرد المزيد، جزم ونصب الفعل الناقص  -

  في وضعية تواصلية دالة؛ ،واألجوف
  وضعية تواصلية دالة؛يصرف الفعل المضارع ويوظف أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، في  -
 التاء الربوطة والمبسوطة واأللف اللينة رسما سليما؛ يرسم -
  سرديا معززا بالوصف في وضعية تواصل دالة؛ مقطعا )ة(المتعلم ينتج -
 أو الوصف، في وضعية تواصل دالة؛/يضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالسرد و -
  يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  ؛أو وصفيا في وضعية تواصل دالة/سرديا و نصا )ة(المتعلم ينتج -

  2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

  يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛ -
  كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
  جديدة؛أو حوارية، ويحاكيھا في سياقات /يستخرج مقاطع وصفية و -
أو الحوار، ويستثمر رصيده اللغوي في إنتاج حوار حول أحداث مرتبطة بأشخاص وأماكن وأزمنة معينة ووصفھا، /يوظف تقنية الوصف و -

  في وضعية تواصل دالة؛
  يوظف النعت الحقيقي والحال واألسماء الخمسة والنداء، في وضعية تواصل دالة؛ -
  فضيل وصيغ المبالغة، في وضعية تواصلية دالة؛يوظف المجرد والمزيد والمصادر واسم الت -
 وھمزتي الوصل والقطع رسما سليما؛" ابن"ھمزة  يرسم -
  حواريا معززا بالوصف في وضعية تواصل دالة؛ مقطعا )ة(المتعلم ينتج -
  أو الحوار، في وضعية تواصل دالة؛/يضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالوصف و -
 شائي؛يقترح عناصر مناسبة لموضوع إن -
  ؛أو حواريا في وضعية تواصل دالة/أو وصفيا و/سرديا و نصا )ة(المتعلم ينتج -
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  3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

  يعبر عن فھمه للمقروء ضمن أنشطة كتابية؛ -
  كتابية؛ أنشطة ضمن والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوصيوظف التحليل  -
  أو حجاجية، ويحاكيھا في سياقات جديدة؛/يستخرج مقاطع حوارية و -
وقضايا مرتبطة  في إنتاج حوار يبرز آراء ومواقف مدعومة بحجج حول أحداث ويستثمر رصيده اللغوي أو الحجاج،/يوظف تقنية الحوار و -

  رسية أو بالمحيط االجتماعي للمدرسة، في وضعية تواصل دالة ؛بالحياة المد
  يعالج النص الحجاجي الستخراج القضية ونقيض القضية؛ -
  ينتج خطابا مناقضا لقضية معروضة للنقاش، في وضعية تواصل دالة؛ -
  يوظف المفعول المطلق، والمفعول ألجله، والمفعول فيه، والمفعول ألجله، في وضعية تواصلية دالة؛ -
  ؛الممدودة، في وضعية تواصلية دالةيوظف اسمي الفاعل والمفعول، واسمي الزمان والمكان، واسم اآللة، واألسماء المقصورة والمنقوصة و -
 تنوين االسم المنقوص والمقصور والھمزة المتوسطة رسما سليما؛ يرسم -
  حواريا معززا بخطاب حجاجي، في وضعية تواصل دالة؛ مقطعا )ة(المتعلم ينتج -
  أو الحجاج، في وضعية تواصل دالة؛/يضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالحوار و -
 يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  ؛أو حجاجيا، في وضعية تواصل دالة/أو حواريا و/أو وصفيا و/سرديا و نصا )ة(المتعلم ينتج -

  4 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد

  أنشطة كتابية؛يعبر عن فھمه للمقروء ضمن  -
  كتابية؛ أنشطة ضمن يوظف التحليل والنقد وإبداء الرأي والتعليل عند معالجة النصوص -
  أو حجاجية، ويحاكيھا في سياقات جديدة؛/يستخرج مقاطع حوارية و -
وقضايا مرتبطة  ثفي إنتاج حوار يبرز آراء ومواقف مدعومة بحجج حول أحدا أو الحجاج، ويستثمر رصيده اللغوي/يوظف تقنية الحوار و -

  بالحياة المدرسية أو بالمحيط االجتماعي للمدرسة، في وضعية تواصل دالة ؛
  يعالج النص الحجاجي الستخراج القضية ونقيض القضية؛ -
  ينتج خطابا مناقضا لقضية معروضة للنقاش، في وضعية تواصل دالة؛  -
  وتمييز العدد، في وضعية تواصلية دالة؛ سوى، والتوكيد، والتمييز الملفوظ والملحوظ،و يوظف المستثنى بغير -
  يوظف اإلضافة إلى ياء المتكلم، والنسب، وصياغة وإعراب المثنى، والعدد والمعدود، في وضعية تواصلية دالة؛ -
 رسما سليما؛ كلمات يخالف نطقھا شكل كتابتھا، والھمزة المتطرفة يرسم -
  وضعية تواصل دالة؛حواريا معززا بخطاب حجاجي، في  مقطعا )ة(المتعلم ينتج -
  أو الحجاج، في وضعية تواصل دالة؛/يضع تصميما لموضوع إنشائي، يتعلق بالحوار و -
 يقترح عناصر مناسبة لموضوع إنشائي؛ -
  ؛أو حجاجيا، في وضعية تواصل دالة/أو حواريا و/أو وصفيا و/سرديا و نصا )ة(المتعلم ينتج -

 )القواعد(البرنامج فقرات . 2.2.3.2
  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع

 تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1
2 

 األولى
الحضارة 
 المغربية

التاء المربوطة  )في األزمنة الثالثة(تصريف الفعل الصحيح  المبني للمعلوم والمجھول
 )في األزمنة الثالثة(المعتل تصريف الفعل  األفعال الخمسة 3  والمبسوطة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

5 

 الثانية
الحياة الثقافية 

 والفنية

+ النواسخ الفعلية والحرفية 
 أحوال الخبر

 أسماء اإلشارة
 األلف اللينة

6 
جزم ونصب الفعل الناقص 

 واألجوف
 األسماء الموصولة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 
 الثالثة

العلم 
 والتكنولوجيا

 )الثالثي والرباعي(المجرد والمزيد  النعت الحقيقي
  "ابن"ھمزة 

 من الثالثي وغيره: المصادر الحال والجملة الحالية 11
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12
13 

 الرابعة
نسان حقوق اإل

والمواطنة 
والسلوك المدني

ھمزتا الوصل  اسم التفضيل الثالثي وغير الثالثي األسماء الخمسة
 صيغ المبالغة النداء 14 والقطع

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع
18 

 الخامسة
وسائل االتصال 
 والتواصل

تنوين االسم  اسما الفاعل والمفعول المفعول المطلق
المنقوص 
 اسما الزمان والمكان المفعول ألجله 19 والمقصور

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 20
21 

 السادسة

المظاھر 
العمرانية 

واالجتماعية في 
 القرية والمدينة

الھمزة  اسم اآللة المفعول فيه
 األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة المستثنى بإال 22 المتوسطة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 23

 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

 السابعة
عالم الفالحة 
والصناعة 
 وحماية البيئة

الھمزة  اإلضافة إلى ياء المتكلم المستثنى بغير وسوى
 )مدخل(النسب  التوكيد 27 المتطرفة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 28
29 

 الثامنة
الصحة والتغذية 

والرياضة 
 واألسفار

كلمات يخالف  المثنى صياغته وإعرابه التمييز الملفوظ والملحوظ
 العدد والمعدود تمييز العدد 30 رسمھانطقھا 

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  األمازيغية اللغة مادة
  لتوجيھات التربويةا. 1

التي  مخططات وزارة التربية الوطنية الرامية إلى تحقيق مجموعة من األھدافيندرج تدريس اللغة األمازيغية ضمن 
  . تتماشى وفلسفة اإلصالح، ويتأسس تدريس ھذا المكون على مرجعيات سياسية وتشريعية وقانونية وثقافية وتربوية

أما على المستوى اللغوي . يھدف تدريس األمازيغية إلى توطيد الھوية الوطنية المؤسسة على التنوع في إطار الوحدةو
والثقافي فتدريس اللغة األمازيغية يرمي إلى الحفاظ على اللغة والثقافة األمازيغيتين وتطويرھما وتعزيز مكانتھما في 

وأخيرا يھدف الجانب التربوي إلى تنمية شخصية  .منظومة التربية والتكوين وفي مختلف المؤسسات والمجتمع ككل
  ...ختلف الكفايات األساسية والمستعرضة في أبعادھا المعرفية والوجدانية واالجتماعية والحضاريةانطالقا من م )ة(المتعلم

وتنجز ھذه العملية من خالل استراتيجية تعميم تدريس اللغة األمازيغية داخل المنظومة التربوية، والتي تقوم على مدخلين 
ومدخل . طقلتطال جميع المؤسسات بمختلف الجھات والمنامدخل أفقي، ويعني توسيع شبكة تدريس األمازيغية : أساسيين

وھذه . يرة تدريس اللغة األمازيغية حسب المستويات الدراسية لتشمل جميع المستويات التعليميةعمودي، يتعلق بتطوير وت
دريس االستراتيجية تستمد مرجعيتھا من األسس والمرتكزات المنصوص عليھا في الوثائق الوطنية المنظمة لعملية ت

 .األمازيغية بالمسارات الدراسية
  االختيارات والتوجھات المؤطرة إلعداد برنامج اللغة األمازيغية. 1.1

  :سلك التعليم االبتدائي إلى تحقيق األھداف العامة التالية يرمي برنامج اللغة األمازيغية في
  وكتابة؛تمكين المتعلمات والمتعلمين من اللغة األمازيغية تعبيرا ونطقا وقراءة  
  وضع كتب مدرسية موحدة، يتم تكييف معجمھا، كلما كان ذلك ضروريا، مع الخصوصية الجھوية للغة خاصة في

 السنوات األولى من تعلم ھذه اللغة؛
  االنطالق في وضع برنامج اللغة األمازيغية من الفروع الثالثة الكبرى لألمازيغية مع العمل بالتدريج على بناء لغة

 :من خالل معيارية موحدة
 ما ھو محلي إلى ما ھو جھوي ثم إلى ما ھو وطني؛ االنتقال التدريجي م -
التركيز على البنيات اللغوية المشتركة بين اللھجات األمازيغية أثناء وضع الكتب المدرسية، والملفات البيداغوجية،  -

  والدعامات الديداكتيكية األخرى المكتوبة والسمعية والبصرية؛
 اللغوية المحلية في حالة عدم وجود مصطلح موحد؛ اعتماد المرجعية -
 اعتماد اإلبداع المعجمي إلغناء وتطوير الرصيد اللغوي األمازيغي؛ -
 توظيف المعجم األمازيغي المتداول في الدارجة المغربية؛ -
 .مازيغيإلغناء المعجم األ االنفتاح على اللھجات األمازيغية األخرى المتداولة في مناطق أمازيغية خارج الوطن -

  :تقوم على ويعتمد تدريس اللغة األمازيغية على االختيارات التربوية التي تحكم باقي المناھج التعليمية والتي
 ؛التربية على القيم  
 التربية على االختيار؛ 
  بالكفايات والذي يقتضي إيجاد تمفصالت بين موارد مجزأة مقاربة اللتصريف  امنھجي اإطاراعتماد بيداغوجيا اإلدماج

  . في فترة إرساء الموارد من أجل توظيفھا في حل وضعيات مركبة )ة(المتعلماكتسبھا 
ثالث ساعات أسبوعيا، كما تخضع للتقويم مثلھا مثل باقي  عنويخصص لتدريس اللغة األمازيغية غالف زمني ال يقل 

  .البتدائيالمواد المدرسة بالتعليم ا
  تدبير الغالف الزمني لدرس اللغة األمازيغية. 2.1
  صيغ توزيع الغالف الزمني  

حسب خصوصيات الصيغة المعتمدة في  ،ساعات أسبوعيا 3أي  ،يتم تدبير الغالف الزمني المخصص للغة األمازيغية
  .استعماالت الزمن

دقيقة، حيث  60يستحسن العمل بحصص مندمجة غالفھا الزمني ھو  األمازيغية مادةمدرس متخصص باعتماد  وفي حال
) ة(مدرسمع كل فوج ثالث مرات في األسبوع، نظرا لما يوفره ھذا االختيار من مرونة لكل من ال) ة(مدرساليتعامل 
  . ةاألمازيغي اللغة سودرأثناء تقديم ) ة(والمتعلم

  :اآلتيتين تينفيمكن أن يأخذ إحدى الصيغلدروس اللغة األمازيغية أما التسلسل التربوي األسبوعي 
  حصص أسبوعيا؛ 06دقيقة بمعدل  30صيغة  
  مادةاعتماد مدرس متخصص لل حصص أسبوعيا، في حال 03قة بمعدل دقي 60صيغة. 

   توزيع البرنامج السنوي للغة االمازيغية. 3.1
باإلضافة إلى أسبوع اإلعداد في بداية السنة وأسبوع خاص  ،أسبوعا 32في لألمازيغية يقدم البرنامج السنوي   

بعد إرساء الموارد قصد إنماء الكفاية، ويخصص مراحل يتم فيھا  أربعيتكون البرنامج السنوي من و .بإجراءات آخر السنة
األسبوع األول لتعلم اإلدماج واألسبوع الثاني لتقويم درجة نماء (أسبوعان لإلدماج  من ھذه المراحل األربع كل مرحلة

  ).الكفاية
   :أساسية، أھمھا اعتباراتروعي في ھذا التوزيع قد و
 التسلسل؛ لضمان االنسجام بين مكونات اللغة األمازيغية، سواء على مستوى برنامج سنة معينة أو على مستوى البرامج ككل.  
 المفاھيم المقترحة حسب خصوصيات كل مرحلةبناء في تقديم المحاور و التدرج. 
 في فترة إرساء الموارد من  )ة(المتعلمالذي يقتضي إيجاد تمفصالت بين موارد مجزأة اكتسبھا " اإلدماج"  اعتماد مبدإ

 .أجل توظيفھا في حل وضعيات مركبة
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 األمازيغيةمكونات درس اللغة . 4.1
  :المجاالت التالية حولتتمحور مكونات برنامج اللغة األمازيغية 

 الطفل واألسرة؛  
 الطفل والمدرسة؛  
 الطفل وعالقاته في الحي والقرية؛  
 الطفل والبيئة الطبيعية؛  
 النظافة؛و الطفل والتغذية والصحة والرياضة  
 سفار؛األو الطفل والحفالت واألعياد 
  ؛واالبتكارالطفل وعالم األلعاب 
 ؛التربية الطرقية 
 ؛حماية البيئة، وحقوق الطفل 
 الحياة الثقافية والفنية. 

  .القيم اإلسالمية والكونية ومبادئ التربية على االختيار والمساواة بين الجنسين في المجاالت جميعھا ويمكن إدماج
  :الموارد األساسية إلنماء الكفاية، أھمھا )ة(ميرتكز تعليم وتعلم اللغة األمازيغية على عدة أنشطة، يستمد منھا المتعلو
  التعبيير الشفوي  
 التراكيب والصرف 
 القراءة  
 الكتابة  
 األنشطة الترفيھية 
 التقويم والمعالجة.  

  التعبير الشفوي. 1.4.1
كما يعمل على  )ة(ميھدف نشاط التعبير الشفوي في كل مراحل التعليم االبتدائي إلى إنماء الكفاية التواصلية لدى المتعل

حسب الفروع الثالثة الكبرى  األولى تطوير وظائف تواصلية ُيرمز إليھا باأللوان في الكتب المدرسية للمستويات األربعة
، ويتم توحيدھا ابتداء من السنة )األزرق لفرع الشمال، األخضر لفرع الوسط، األصفر لفرع الجنوب(للغة األمازيغية 

الموحدة كما جاء في برنامج اللغة المعيارية التدرج من اللغة المحلية إلى اللغة  عمالً بمبدإلخامسة ابتدائي، وذلك ا
  ). 2003شتنبر (األمازيغية 

  :ويستند درس التعبير الشفوي على عدة معينات ديداكتيكية منھا
 صويرات؛  
 معجم مرتبط بالكفاية والمجال؛ 
  األولى؛ السنوات الثالثحوارات، خاصة في 
 مية خاصة بتدريس اللغة األمازيغية؛موارد رق 
 أناشيد ومحفوظات.  

ن األولى السنتا(ع المحلي للغة األمازيغية التمكن من الفر فيويساھم نشاط التعبير الشفوي في كل مراحل التعليم االبتدائي 
الموحدة  المعيارية مازيغية، قصد التمكن من اللغة األ)ن الثالثة والرابعةالسنتا(تاحه على الفرعين اآلخرين وانف) والثانية

  ).ن الخامسة والسادسةنتاالس(
األولى والثانية والثالثة من   أساسيا إلرساء الموارد في السنواتوالجدير بالذكر أن مكون التعبير الشفوي يعتبر مدخال

  .التعليم االبتدائي
  التراكيب والصرف. 2.4.1

باستعمال األساليب  )ة(المتعلميستھدف مكون التراكيب والصرف إنماء الكفاية التواصلية بشقيھا الشفوي والكتابي لدى 
  .والتراكيب اللغوية والصيغ الصرفية والمعجم استعماال صحيحا ومناسبا، وتعبئتھا في حل وضعيات مركبة

األولى والثانية والثالثة  ففي السنوات. لضمني إلى الصريحن اإن مكون التراكيب والصرف في اللغة األمازيغية ينطلق م
  .تقدم األساليب والتراكيب بشكل ضمني أي مع مكون التعبير الشفوي قصد استبطانھا وفق سياقات تواصلية

التمارين وانطالقا من السنة الرابعة تقدم الموارد النحوية والصرفية بطريقة صريحة ويتم استنتاج القواعد اللغوية مع إجراء 
  . المناسبة دون عزلھا عن سياقات تواصلية

. إضافة إلى ھذا فإن مكون التراكيب والصرف يساھم في توحيد اللغة األمازيغية عن طريق توظيف الترادف التركيبي
  .على الصيغ التركيبية المتماثلة في الفروع األخرى للغة األمازيغية )ة(موالمقصود به انفتاح المتعل

  أنشطة القراءة . 3.4.1
). يةالكتابية والشفو(على إنماء الكفاية التواصلية  )ة(متعتبر أنشطة القراءة من بين الموارد األساسية التي تساعد المتعل

ومن  ،أولىمكن من فك رموز حرف تيفيناغ في مرحلة على الت )ة(مأن يساعد المتعل) ة(ولتحقيق ذلك يجب على المدرس
  .تعرف بكيفية تدريجية على بنيات وأجناس النصوصال علىو ،ثانيةاستعمال استراتيجية القراءة في مرحلة فھم النص و

في التعامل ) ة(فبمجرد التمكن من أبجدية تيفيناغ يبدأ المتعلم. ويعرف مكون القراءة تطورات كلما تقدمنا في المستويات الدراسية
وُيرمز إلى ھذه النصوص باأللوان كما ھو األمر بالنسبة . ابتداء من األسبوعين األخيرين للسنة األولىمع النصوص القرائية 

ثم تبدأ مرحلة االنفتاح على مختلف الخصوصيات . في السنتين األولى والثانية) الشمال، الوسط والجنوب( :للتعبير الشفوي
.ن الخامسة والسادسة فالنصوص القرائية موحدة وموجھة للجميعأما في السنتي. اللغوية في السنتين الثالثة والرابعة
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  :وللتوضيح
 وتتميز ھذه النصوص بتنوع أجناسھا،كفاية يتم تقديم نص قرائي واحد في كل مرحلة ،   
  الشفوية والكتابية(انطالقاً من السنة الرابعة تنطلق عملية إرساء الموارد لبناء المعارف وإنماء الكفاية التواصلية.( 

  .االبتدائي وينبغي اإلشارة إلى أن مكون القراءة يعتبر مدخال أساسيا إلرساء الموارد ابتداء من السنة الرابعة من التعليم
  أنشطة الكتابة والتعبير الكتابي. 4.4.1

حرفاً، وتتميز  33للتذكير، ُتكتب اللغة األمازيغية، من اليسار إلى اليمين، بحروفھا األصلية، تيفيناغ، التي تتكون من 
الذي  yaباستثناء حرف  لجميع الحروف نخطان رقيقا(مستوى الحروف وبنفس المقاسات بكونھا كتابة غير متصلة على 

  ).يأخذ مقاس سطر رقيق فقط
في البداية  )ة(مويتم إنماء مھارة الكتابة عبر سيرورة متدرجة، حيث يتعلم المتعل. بة مكملة ومدعمة للقراءةتعتبر أنشطة الكتا

  .ثم الجمل وصوال إلى مرحلة إنتاج كتابي عبر أنشطة الحصيلة رسم الحروف المستھدفة من خالل القراءة وكتابة الكلمات
إلى المستوى األخير من التعليم  السنة األولىويتم بناء ھذه السيرورة في تعلم الكتابة وإنماء الكفاية بكيفية تدريجية من 

  :االبتدائي عبر مجموعة من األنشطة كما جاءت في مراحل بناء الكفاية
 أنشطة التخطيط، كتابة الحروف والكلمات ثم نقل كلمات وجمل قصيرة؛: السنة األولى  
 النقل، اإلمالء، تمارين الربط والترتيب والتكملة، إنتاج جمل قصيرة؛: لسنة الثانيةا 
 اإلمالء، تمارين الربط والترتيب والتكملة، إنتاج نص قصير؛: السنة الثالثة 
  اإلمالء، تمارين إمالئية، إتمام نص قصير، إنتاج نص كتابي قصير؛: السنة الرابعةانطالقاً من 
فھي تتدرج من التخطيط إلى الخط إلى النقل إلى إنتاج نصوص قصيرة باالعتماد . الكتابة على مقاربة تدرجيةيعتمد مكون و

 .على وضعيات تواصلية وأدوات لغوية وصور
  األنشطة الترفيھية. 5.4.1

 )ة(المتعلموتھدف إلى جعل . وألعاب تربوية ومحفوظات وأناشيد ومسرحيات وأغانتتكون األنشطة الترفيھية من حكايات 
ً بعالم الطفولة، من جھة، وتساعده، من جھة أخرى، على بناء معارفه خاصة فيما يتعلق بمعارف الكينونة كالثقة  مرتبطا

حل  على)ة(مومن ثم فھي موارد أساسية إلعداد المتعل. بالنفس والطالقة في التعبير وتحسين النطق، والوقوف أمام األقران
ً فرصة لالنفتاح على التنوع الثقافي الوطني والكوني،  .وضعيات مركبة، خاصة في اإلنتاج الشفوي كما تشكل أيضا

الفنية  والتربية على القيم وعلى االختيار ومبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة، وتھييئه لحب القراءة، وجعله يكتسب المھارات
 .والجمالية واألسلوبية للغة األمازيغية

  التقويم والمعالجة. 6.4.1
ً من إرساء الموارد  إلى مرحلة تقويم  وصوال تعلم اإلدماجمرورا بمرحلة التقويم عملية مواكبة لعملية التعلمات انطالقا

  .والمعالجة تواكب كذلك التعلمات، وھي إما فورية أو مركزة .درجة نماء الكفاية
 وتعلم اإلدماج وتقويمهأثناء مراحل إرساء الموارد ) ة(وُتخصص ھذه الحصص لتجاوز التعثرات التي سجلھا المدرس

  .خالل مختلف األنشطة
 توزيع الحصص الخاصة باألنشطة وفق المرحلة. 5.1

ساعة  24زع على ساعة تتو 102البد من اإلشارة إلى أن درس اللغة األمازيغية خصص له سنويا غالف زمني محدد في 
  :وفي ما يلي تفاصيل توزيع الحصص حسب المرحلة .دقيقة لكل حصة 30وثالث ساعات أسبوعيا، لكل مرحلة، و

  مجموع ال  الحصص  المرحلة  المستوى   المكون

ي
فو
ش
 ال
ير
عب
الت

  

  السنة األولى

  مرحلة إرساء الموارد

 :بالنسبة لكل حوار من الحوارين
االستماع يتم فيھا ترويج المعجم ووظائف ثالث حصص لمرحلة ما قبل  - 

  التواصل المستھدفة
 حصتان لمرحلة االستماع يتم فيھا تقديم الحوار واستثمار القواعد ضمنيا - 
 حصة واحدة ما بعد االستماع تخصص للعب األدوار - 
 ثالث حصص للربط والتوليف - 
 حصة واحدة للمعالجة-

  حصة 20
حصص  10(

  )لكل حوار

  حصص 06  أربع حصص لإلنتاج الشفوي وحصتان للمعالجة -   مرحلة تعلم اإلدماج 

  حصص 06  أربع حصص لإلنتاج الشفوي وحصتان للمعالجة -   مرحلة اإلدماج 

الثانية  السنتان
  والثالثة

  مرحلة إرساء الموارد

 :بالنسبة لكل حوار من الحوارين
  حصتان لمرحلة ما قبل اإلنصات - 
  اإلنصاتحصتان لمرحلة  - 
  اإلنصاتحصة واحدة لمرحلة بعد  - 
  حصتان للربط والتوليف - 
 حصة واحدة للمعالجة-

  حصة 16
حصص  08(

  )لكل حوار

  حصص 03  حصة واحدة للمعالجةو الشفوي حصتان لإلنتاج -   مرحلة تعلم اإلدماج 

  حصص 04  حصة واحدة للمعالجةو الشفوي ثالث حصص لإلنتاج -   مرحلة اإلدماج 

الرابعة  السنوات
والخامسة 
  والسادسة

  مرحلة إرساء الموارد
  أربع حصص الستثمار الموارد-
 أربع حصص للربط والتوليف - 
 حصتان للمعالجة-

  حصة 10

  حصص 03  حصة واحدة للمعالجةو حصتان لإلنتاج الشفوي -   مرحلة تعلم اإلدماج 

  حصص 04  حصة واحدة للمعالجةو الشفوي ثالث حصص لإلنتاج -   مرحلة اإلدماج 
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  المجموع   الحصص  المرحلة  المستوى   المكون

ي
تاب
لك
ر ا
عبي
الت
 و
بة
كتا
ال

  

  مرحلة إرساء الموارد   السنة األولى
ابتداء من و ،في كل حصة حرفينأربع حصص يتم فيھا خط ونقل -

  ثالثة حروفتم كتابة ت الثالثةالمرحلة 
  المنظورحصتان للربط والتوليف يتم فيھما اإلمالء  - 

  حصص 06

  السنة الثانية

  مرحلة إرساء الموارد 

حصتان للنقل؛ حصة واحدة لإلمالء المنظور؛ حصة :خمس حصص-
  رين التكملة أو الربط أو الترتيبواحدة لإلمالء؛ حصة واحدة لتما

  بع حصص للتعبير الكتابي والحصيلةأر - 
 حصتان للمعالجة-

  حصة 11

  حصص 03  حصة واحدة للمعالجةتعبير كتابي وللحصتان  -   مرحلة تعلم اإلدماج 

  حصتان  حصة واحدة للمعالجةو حصة واحدة لإلنتاج الكتابي -   مرحلة اإلدماج 

  السنة الثالثة

  مرحلة إرساء الموارد 

حصتان لإلمالء المنظور؛ حصتان لإلمالء؛ حصة :خمس حصص-
  .لتمارين التكملة والربط واحدة

  والحصيلةأربع حصص للتعبير الكتابي  - 
  حصتان للمعالجة - 

  حصة 11

  حصص 03  حصة واحدة للمعالجةو حصتان لإلنتاج الكتابي -    مرحلة تعلم االدماج

  حصتان  حصة واحدة للمعالجةو حصة واحدة للتعبيرالكتابي -   مرحلة اإلدماج 

الرابعة  السنوات
والخامسة 
  والسادسة

  مرحلة إرساء الموارد 

حصتان للتمارين اإلمالئية؛ حصتان حصتان لإلمالء؛ :ست حصص-
  لتكملة الربط والترتيب

  أربع حصص للتعبير الكتابي - 
 حصتان للمعالجة-

  حصة 12

  حصص 03  حصة واحدة للمعالجةو حصتان للتعبير الكتابي -   مرحلة تعلم اإلدماج 

  حصتان  حصة للمعالجةو حصة للتعبير الكتابي -   مرحلة اإلدماج 

ءة
را
الق

ة 
شط
أن

  

مرحلة إرساء الموارد   األولىالسنة 
ابتداء من و ،حرفينلتقديم  واحدة منھاأربع حصص تخصص كل -

  حروف ثالثةيتم تقديم  الثالثةالمرحلة 
  والمعالجة حصتان للربط والتوليف-

  حصص 06

الثانية  السنتان
مرحلة إرساء الموارد   والثالثة

 حصة ما قبل القراءة-
 حصتان أثناء القراءة  -
  بعد القراءةحصتان ما-

  حصص 05

الرابعة  السنوات
والخامسة 
  والسادسة

مرحلة إرساء الموارد 
 حصة ما قبل القراءة-
  حصتان أثناء القراءة  -
  ثالث حصص ما بعد القراءة -

  حصص 06

التراكيب 
  والصرف

  ةالرابع السنوات
  والخامسة 

  والسادسة
  حصص 04    

األنشطة
  الترفيھية

  جميع
  حصص 04      المستويات

 مادة اللغة األمازيغيةالبرنامج الدراسي ل. 2

  السنة األولى. 1.2

  ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي .1.1.2

 الكفاية ومراحلھا 

 1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة األولى من التعليم االبتدائي، 
وانطالقا من مكتسباته السابقة، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج 

شفوياً، في جملة واحدة لكل تعليمة، نصا إخباريا يقدم فيه ) ة(المتعلم
 .نفسه وغيره مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 1 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⴰ ⵎ ⵣⵡ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⴰ ⵎ ⵣⵡ ⴰ ⵔ ⵓ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , 
ⴰ ⴷ  ⵉ ⵏ ⴽ ⴷ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵉ ⵅ ⴼ ⴰ ⵡ ⵏ  
ⵏ ⵏ ⵙ ⵏ  ⴷ  ⵡ ⵉ ⵢ ⵢ ⴰ ⴹ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 2المرحلة 
، األولى من التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة الثانية من السنة 

، ينتج دالة ، وفي وضعية تواصلوانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في جملة واحدة لكل تعليمة، نصا إخباريا يقدم فيه ) ة(المتعلم
ً أو شيئا ما في المكان، مستعيناً /، ووغيره نفسه أو يموقع فيه شخصا

 .المناسبة المواردباألسناد، وموظفا 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 2 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵉ ⵏ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⴰ ⵎ ⵣⵡ ⴰ ⵔ ⵓ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , 
ⴰ ⴷ  ⵉ ⵏ ⴽ ⴷ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵉ ⵅ ⴼ ⴰ ⵡ ⵏ  
ⵏ ⵏ ⵙ ⵏ  ⴷ  ⵡ ⵉ ⵢ ⵢ ⴰ ⴹ , ⴷ  / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵙⴷ ⵖ ⵔ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵢ ⴰ ⵏ  ⵏ ⵉ ⵖ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⴰ , sg uynna yad ssnn, 
ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  
ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  
ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 
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 3المرحلة 
، وانطالقا في نھاية المرحلة الثالثة من السنة األولى من التعليم االبتدائي

شفوياً، ) ة(، ينتج المتعلمدالة ، وفي وضعية تواصلمن مكتسباته السابقة
أو /في جملة واحدة لكل تعليمة، نصا إخباريا يقدم فيه نفسه وغيره، و

ً أو شيئا ما في المكان، و أو نصا وصفيا يصف فيه /يموقع فيه شخصا
 .الموارد المناسبةشيئا ما، مستعيناً باألسناد، وموظفا 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 3 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⴰ ⵎ ⵣ ⵡ ⴰ ⵔ ⵓ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  
ⵉ ⵏ ⴽ ⴷ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵉ ⵅ ⴼ ⴰ ⵡ ⵏ  ⵏ ⵏ ⵙ ⵏ  ⴷ  
ⵡ ⵉ ⵢ ⵢ ⴰ ⴹ , ⴷ  / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵙⴷ ⵖ ⵔ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵢ ⴰ ⵏ  ⵏ ⵉ ⵖ  
ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⴰ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⴰ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  
ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  
ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 4المرحلة 
، ، وانطالقا من مكتسباته السابقةفي نھاية السنة األولى من التعليم االبتدائي

شفوياً، في جملة واحدة لكل ) ة(، ينتج المتعلمدالة وفي وضعية تواصل
أو يموقع فيه شخصاً أو شيئا /تعليمة، نصاً إخباريا يقدم فيه نفسه وغيره، و

أو نصا سرديا / أو نصا وصفيا يصف فيه شيئا ما، و/ما في المكان، و
 .المناسبة الموارديحكي فيه عن حدث ما، مستعيناً باألسناد وموظفاً 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 4 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⴰ ⵎ ⵣ ⵡ ⴰ ⵔ ⵓ , ⴳ  
ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  ⵉ ⵏ ⴽ ⴷ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  
ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵉ ⵅ ⴼ ⴰ ⵡ ⵏ  ⵏ ⵏ ⵙ ⵏ  ⴷ  ⵡ ⵉ ⵢ ⵢ ⴰ ⴹ , ⴷ  / ⵏ ⵉ ⵖ  
ⵙⵙⴷ ⵖ ⵔ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵢ ⴰ ⵏ  ⵏ ⵉ ⵖ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⴰ , ⴷ / 
ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⴰ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⴰ ⵍ ⵙ ⵏ  
ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵎ ⵙ ⴰ ⵔ ⵜ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ  
ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

  بالكفايةالموارد المتصلة 
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1    1بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- amawal izdin akd tawja/ tawacunt/ ayt uxam;  - المعجم الخاص بالعائلة؛  
- amawal izdin akd tuzzulin ;  - المعجم الخاص بالوظائف؛  
- tiwnnitin n uzzul;  - أساليب التحية؛ 
- tiwnnitin n usnkd n yixf nns d wiyyaä;  - أساليب تقديم النفس واآلخرين ؛ 
- izwiln (00-10);  -  ؛10إلى  0األعداد من 
- imsawaln d tzlatin;  - حوارات، أناشيد؛ 
- iskkiln: a- u- i- t- b- m- g- å.  - الحروف . 
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2  2 بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- isugam d ilmmudn n usbdad 1; -  ؛1موارد ومكتسبات المرحلة  
- amawal izdin akd imassn n tvri, tinml d twnnaät 

nns d tatiknulujit; - المعجم الخاص بالمدرسة ومحيطھا والوسائل التكنولوجية؛  

- tiwnnitin timsawaäin n usessav (tikki n yism); - أساليب التسمية؛  
- tiwnnitin n ussdvr; - أساليب التموقع؛  
- ussan n imalass - أيام األسبوع؛  
-  izwiln (11-20); - ؛20إلى  11األعداد من  
- imsawaln, tizlatin; - حوارات، أناشيد؛  
- iskkiln : s, l ,d, n , v, k, æ, w - الحروف.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد 3 
- Isugam D ilmmudn n IsbdadN 1 d 2; -  ؛2و 1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal n tmlsit d iælan d tzdgi; -  المعجم الخاص المالبس و النظافة واأللوان؛  
- tiwnnitin timsawaäin n usnuml n tvawsa; - تسمية األشياء ووصفھا؛  
- tiwnnitin timsawaäin n tutra;  - أساليب الطلب؛   
- tiwnnitin n umgnu; - أساليب التأدب؛  
- izwiln (21-30); -  ؛)30 -21(األعداد  
- imsawaln, tizlatin; - حوارات، أناشيد؛  
- iskkiln : ä, ï, r, ë, z ,c, ç ,f, x, y, j,e.  - الحروف.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  4المتصلة بالمرحلة  األساسية الموارد 4
- isugam d ilmmudn n usbdad 1 d 2 d 3; -  ؛3و 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal izdin akd imuddutn; - المعجم الخاص بالرحالت والسفر؛  
- tiwnnitin n wallas n tmsart; - أساليب السرد؛  
- imrnutn n wakud d udvar; - ظروف الزمان و المكان؛  
- izwiln (31-40); -  40 -31(األعداد(  
- Tivri n iskkiln p ,o, q ,ã, h. -  الحروف؛  
- imsawaln, tizlatin; - حوارات، أناشيد؛  
- Tivri n uäëiã amallas aquäaä. - ؛قراءة نص سردي قصير  
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  في  ضمنييعتبر التعبير الشفوي مدخال أساسيا إلرساء الموارد وتقدم أنشطة التراكيب والصرف والتحويل بشكل

 سياقات تواصلية؛
 يقدم حواران في كل مرحلة كما يأتي:  

  األسبوعان األول والرابع من كل مرحلة لإلعداد والتھييء؛يخصص  -
 يخصص األسبوعان الثاني والخامس من كل مرحلة لالستثمار؛ -
يخصص األسبوعان الثالث والسادس من كل مرحلة للربط والتوليف بين المكتسبات قصد اإلنتاج الشفوي  -

 .اإلعدادي والتقويم والدعم والمعالجة
 في كل مرحلة) أناشيد وأغان تربوية(ھية تخصص حصص لألنشطة الترفي.  

 
  فقرات البرنامج. 2.1.2

 المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل
  القراءة

  الكتابة
األساليب والوظائف 

  التواصلية 
  خط  الصرف والتحويل  التراكيب  المعجم

نقل 
  وإمالء

  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2  
   

رة
س
األ

  

اء
تم
الن
وا

س 
نف
بال

ز 
زا
عت
اال

  

تقديم النفس والغير 
باستعمال أساليب 

  التحية

المعجم الخاص  - 
  باألسرة

 0األعداد من  - 
  10إلى 

الجملة االسمية 
باستعمال أسماء 
اإلشارة وضمائر 

  الملكية 

الضمائر المنفصلة 
المفردة للمتكلم 

والمخاطب 
  والغائب

M - A  M - A  

3  
تقديم النفس والغير 
باستعمال أساليب 

  التحية

المعجم الخاص  - 
  باألسرة

 0األعداد من  - 
  10إلى 

الجملة االسمية 
باستعمال أسماء 
اإلشارة وضمائر 

  الملكية

الضمائر المنفصلة 
المفردة للمتكلم 

والمخاطب 
  والغائب

G - 
Å  

G - Å  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و   4

5  

ف
ظائ
لو
ا

  

س
نف
بال

ز 
زا
عت
اال

مل  
لع
ر ا
دي
تق
 و
اء
تم
الن
وا

  

تقديم النفس واألخر 
بالتعبير عن 
  الوظائف 

المعجم الخاص 
  بالوظائف

 الجملة االسمية
باستعمال أسماء 
اإلشارة وفعل 

  الكون 

أسماء اإلشارة 
المفردة وتصريف 
فعل الكون مع 

الضمائر المنفصلة 
  للمفرد

T - U  T - U  

6  
تقديم النفس واألخر 

بالتعبير عن 
  الوظائف

المعجم الخاص  
  بالوظائف

 الجملة االسمية
باستعمال أسماء 
اإلشارة وفعل 

  الكون 

أسماء اإلشارة 
تصريف  المفردة و

فعل الكون مع 
الضمائر المنفصلة 

  للمفرد

B - I  B - I  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10  

ت 
وا
ألد
ا

ية
س
در
لم
ا

  

ة 
س
در
لم
م ا
را
حت
ا

ش  
عاي
الت
 و
ھا
فق
را
وم

  

تسمية األدوات 
المدرسية وموقعتھا 
في المكان باستعمال 
  أساليب التأدب

المعجم الخاص  - 
 بأدوات المدرسة
  والحاسوب

  أيام األسبوع - 

ظروف المكان 
 )بين - تحت -فوق(

أسماء اإلشارة 
  للمذكر والمؤنث

D- S  D- S  

11  

تسمية األدوات 
المدرسية وموقعتھا 
في المكان باستعمال 
  أساليب التأدب

المعجم الخاص  - 
بأدوات المدرسة 
  والحاسوب

  أيام األسبوع - 

ظروف المكان 
 )بين - تحت -فوق(

أسماء اإلشارة 
  للمذكر والمؤنث

K - 
Æ  

K - Æ  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

ھا
يط
مح
 و
سة
در
لم
ا

  

سة
در
لم
م ا
را
حت
ا

  
 

ش
عاي
الت
 و
ھا
فق
را
وم

  

تسمية مرافق 
المدرسة وموقعتھا في 

المكان باستعمال 
   أساليب التأدب

المعجم الخاص  - 
بالمرافق المدرسية 

 11األعداد من  - 
  20إلى 

المكان  ظروف
 - قرب -أمام(

  )وراء

مع ) وقع(الفعل 
ضمير الغائب 

  والغائبة 
L - N  L - N  

14  

تسمية مرافق 
المدرسة وموقعتھا 

باستعمال  في المكان
  أساليب التأدب

المعجم الخاص  - 
بالمرافق المدرسية 

 11األعداد من - 
  20إلى 

ظروف المكان 
 - قرب -أمام(

  )وراء

  مع ) وقع(الفعل 
ضمير الغائب 

  والغائبة 
V - W  V - W  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15

  أسبوع تعلم اإلدماج  16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17
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 المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل

 القراءة

  الكتابة
األساليب 
والوظائف 
  التواصلية 

  التراكيب  المعجم
الصرف 
  والتحويل

 خط
نقل 
 وإمالء

18  

سم
لج
ء ا
ضا
أع

و 
ة 
ظاف
الن

  

ت 
ذا
 ال
ير
قد
ت

  

تسمية أعضاء 
الجسم والتعبير 
عن قيمة النظافة 
باستعمال أساليب 

  الطلب

المعجم الخاص 
بأعضاء الجسم 
ومستلزمات 
  النظافة

الجملة 
االستفھامية 

  باستعمال أين 

تصريف األفعال 
  في األمر

ä - X 
- Ï  

 ä - X-Ï  

19  

تسمية أعضاء 
والتعبير الجسم 

  عن قيمة النظافة
باستعمال أساليب 

  الطلب

المعجم الخاص 
بأعضاء الجسم 
ومستلزمات 
  النظافة

الجملة 
االستفھامية 
  باستعمال أين

تصريف األفعال 
  في األمر

F- 
C- Y  

F - C - Y  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20

21  

ان
لو
األ

و 
س 

الب
لم
ا

  

اء
شي
األ

ر 
دي
تق

ھا   
علي

ظ 
فا
لح
وا

  

تسمية األلوان 
والمالبس 
ووصفھا 

باستعمال أساليب 
  الطلب

المعجم  -
الخاص 
بالمالبس 
  واأللوان

األعداد من  -
  30إلى  21

الجملة 
االستفھامية 
  باستعمال كيف

صفات األلوان 
في المذكر 

 والمؤنث والجمع

Z - 
Ç - E 

Z - Ç - E  

22  

تسمية األلوان 
والمالبس 
ووصفھا 

باستعمال أساليب 
  الطلب

المعجم  -
الخاص 
بالمالبس 
  واأللوان

األعداد من  -
  30إلى  21

الجملة 
االستفھامية 
  باستعمال كيف

صفات األلوان 
في المذكر 

 والمؤنث والجمع

  R - 
Ë - J  

R - Ë - J  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  
ت
فال
لح
ا

  

ط 
حي
لم
 با
از
تز
الع
ا

  
و

به
ة 
بط
رت
لم
ة ا
قاف
الث

  
موقعة حفل ما في 
  الزمان و المكان

المعجم  -
 الخاص بالشھور

األعداد من  -
  40إلى  31

الزمان ظروف 
 -أمس -اليوم(

الشھر / األسبوع
  )الماضي

تصريف األفعال 
  "التام"في 

P - H 
- O  

P - H - O 

27  
موقعة حفل ما في 
  الزمان و المكان

المعجم  -
 الخاص بالشھور

األعداد من  -
  40إلى  31

ظروف الزمان 
 -أمس -اليوم(

الشھر / األسبوع
  )الماضي

تصريف األفعال 
  "التام"في 

Q - 
ã  

Q - ã  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  28

29  

ار
سف
األ

عل  
ح 
فتا
الن
ا

  
 

زر
لتآ
وا

ر 
آلخ
ا

  

  سرد حدث ما
المعجم الخاص 
بوسائل النقل 
  والطبيعة

ظروف الزمان 
  )عندما-يوما ما(

تصريف األفعال 
  "التام"في 

نصوص قرائية ودروس 
لتصفية الصعوبات 
القرائية ونقل جمل 

  قصيرة

  سرد حدث ما  30
المعجم الخاص 
بوسائل النقل 
  والطبيعة

ظروف الزمان 
  )عندما-يوما ما(

تصريف األفعال 
  "التام"في 

نصوص قرائية ودروس 
لتصفية الصعوبات 
القرائية ونقل جمل 

  قصيرة
  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  السنةإجراءات آخر   34
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  السنة الثانية. 2.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.2.2
 الشفوي اإلنتاج كفاية 
 ومراحلھا الكفاية -

 1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة الثانية من التعليم االبتدائي، 

دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة، وفي وضعية تواصل 
ً يحكي فيه ) ة(المتعلم ً سرديا شفوياً، في جملة واحدة لكل تعليمة، نصا

 .المناسبة عن حدث ما، مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد
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 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الثانية من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في جملة واحدة لكل تعليمة، نصا سرديا يحكي فيه ) ة(المتعلم

أو نصا وصفيا يصف فيه مشھدا طبيعيا، مستعيناً / عن حدث ما، و
 .المناسبة المواردباألسناد وموظفا 
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 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج مكتسباته السابقةوانطالقا من 
شفوياً، في جملة واحدة لكل تعليمة، نصا سرديا يحكي فيه ) ة(المتعلم

أو يقارن /أو نصا وصفيا يصف فيه مشھدا طبيعيا، و/عن حدث ما، و
 .المناسبة المواردفيه بين األشياء، مستعيناً باألسناد وموظفا 
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 4المرحلة 
، وانطالقا من مكتسباته في نھاية السنة الثانية من التعليم االبتدائي

شفوياً، في جملة ) ة(، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج المتعلمالسابقة
أو نصا /واحدة لكل تعليمة، نصا سرديا يحكي فيه عن حدث ما، و

أو /أو يقارن فيه بين األشياء، و/وصفيا يصف فيھا مشھدا طبيعيا و
نصا إخباريا، يثمن فيه أو يبخس فيه أشياء ، مستعيناً باألسناد وموظفا 

  .ةالمناسب الموارد
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 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1   1بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Amawal izdin akd tnuëçmt; - المعجم الخاص بالعطل؛  
- tiwnnitin timsawaäin n wallas n tmsart; - أساليب السرد والحكي؛  
- imrnutn n wakud d udvar; - ظروف الزمان والمكان؛  
- isvunn n ussuds d usmzdi n tmsarin; - أدوات الربط الخاصة بتسلسل األحداث؛  
- imsawaln, tizlatin; - حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn imallasn. - نصوص سردية قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2   2 بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n usbdad 1; -  1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal izdin akd imirn; - المعجم الخاص بالفصول؛  
- ifrisn n iælan d twila; -  الصفات الخاصة باأللوان والقياسات؛  
- tiwnnitin n usnuml n ugama; - أساليب وصف الطبيعة؛  
- tiwnnitin n uçaf; - أساليب التعجب؛  
- imsawaln d tzlatin; - حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn isnummaln iquäaän. - نصوص قرائية وصفية قصيرة.  
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ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n IsbdadN 1 d 2;  -  ؛2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal izdin akd icakan d igumma; -  المعجم الخاص بالخضر والفواكه؛  
- tiwnnitin n usmzazal d usmyaf ngr tivawsiwin; - أساليب المقارنة و أساليب التفضيل؛  
- Tiguriwin n usmzazal (zun d /am /anct) - أدوات المقارنة؛  
- imsawaln, tizlatin;;  - حوارات وأناشيد؛  
-  iäëiãn isnummaln iquäaän. -  نصوص قرائية قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ ⵏ ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ    4 4بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد 

- Isugam d ilmmudn n usbdad 1 d 2 d 3;  -  ؛  3و  2و  1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal izdin akd tmaddurt d tunnunt;  - المعجم الخاص بالتغذية والرياضة؛  
- tiwnnitin timsawaäin n usitg d usnnurf;  - أساليب التثمين والتبخيس؛  
- imyagn n usitg d win usnnurf;  - أفعال التثمين والتبخيس؛  
- Tawinst tanilawt d tnabawt;  - جمل مثبتة وجمل منفية؛  
- imsawaln, tizlatin;  - حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn isnummaln. - نصوص قرائية قصيرة .  

 الكتابي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، في نھاية المرحلة األولى من السنة الثانية من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
ً سردياً ) ة(المتعلم كتابياً، في جملة قصيرة لكل تعليمة، نصا

 ً  المواردباألسناد وموظفا يحكي فيه عن حدث ما، مستعينا
 .المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 1 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⴰ ⵎ ⵣⵡ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵉ ⵏ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ
ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⴰ ⴷ  ⵢ ⴰ ⵍ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ
ⵜ nⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵎ ⵙ ⴰ ⵔ ⵜ , sg uynna 
yad ssnn, ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  ⴽ ⵓ
ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ
ⵓ ⵙⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ .

 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الثانية من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابياً، في جملة قصيرة لكل تعليمة، نصا سرديا ) ة(المتعلم

أو نصا وصفيا يصف فيه مشھدا /يحكي فيه عن حدث ما، و
 .المناسبة المواردظفا طبيعيا، مستعيناً باألسناد ومو
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 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابياً، في جملة قصيرة لكل تعليمة، نصا سرديا ) ة(المتعلم

أو نصا وصفيا يصف فيه مشھدا /يحكي فيه عن حدث ما، و
ً باألسناد وموظفا  أو/طبيعيا، و يقارن فيه بين األشياء، مستعينا
 .المناسبة الموارد
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ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⴰ ⴷ  ⵢ ⴰ ⵍ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ
ⵜ nⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵎ ⵙ ⴰ ⵔ ⵜ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ
ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵎ ⵓ ⵖ ⵍ ⵉ , ⴷ  /ⵏ ⵉ ⵖ
ⵙ ⵎ ⵣ ⴰ ⵣ ⴰ ⵍ ⵏ  ⵏ ⴳ ⵔ  ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⵉ ⵡ ⵉ ⵏ , sg uynna 
yad ssnn, ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  ⴽ ⵓ
ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ
ⵓ ⵙⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ
ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 4المرحلة 
، وانطالقا من في نھاية السنة الثانية من التعليم االبتدائي

) ة(، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج المتعلممكتسباته السابقة
كتابياً، في جملة قصيرة لكل تعليمة، نصا سرديا يحكي فيه عن 

أو /أو نصا وصفيا يصف فيھا مشھدا طبيعيا و/حدث ما، و
أو نصا إخباريا، يثمن فيه أو يبخس /يقارن فيه بين األشياء، و

  .بةالمناس المواردفيه أشياء ، مستعيناً باألسناد وموظفا 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 4 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵉ ⵏ , 
ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⴰ ⴷ  ⵢ ⴰ ⵍ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ
ⴷ  ⵜ nⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵎ ⵙ ⴰ ⵔ ⵜ , ⴷ / 
ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⵎ ⵓ ⵖ ⵍ ⵉ , ⴷ  /ⵏ ⵉ ⵖ
ⵙ ⵎ ⵣ ⴰ ⵣ ⴰ ⵍ ⵏ  ⵏ ⴳ ⵔ  ⵜ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⵉ ⵡ ⵉ ⵏ , ⴷ  / 
ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵙⵉ ⵜ ⴳ ⵏ , ⵙ ⵏ ⵏ ⵓ ⵔⴼ ⵏ
ⵜ ⵉ ⵖ ⴰ ⵡ ⵙ ⵉ ⵡ ⵉ ⵏ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⵢ ⴰ ⵜ
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⵙ ⵜ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ
ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ .
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 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1  1بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- isugam n usbdad 1 n afars amiwan -  لإلنتاج الشفوي؛ 1موارد المرحلة 
- asnvl n yat twinst taquäaät;  -  جملة قصيرة؛نقل  
- asftu ittwaçaën; - اإلمالء المنظور؛   
- asmad n twinas s tguriwin d yusan; - ملء الفراغ بالكلمات المناسبة؛  
- Tamatart n umpas (tanqqiät); -  ؛)نقطة(عالمة الترقيم  
- afars n yat n twinst taquäaät. - إنتاج جملة قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2  2 بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- isugam n usbdad1 d 2 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 2و 1موارد المرحلة  
- isugam n usbdad1 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 1موارد المرحلة  
- asnvl n yat twinst taquäaät ;  - نقل جملة قصيرة؛  
- asftu ittwaçaën; -  قصيرة؛اإلمالء المنظور وكتابة جملة  
- asmad n twinas s tguriwin d yusan; - ملء الفراغ بالكلمات المناسبة؛  
- Assuds d uzday n twinas tigzlalin; - ترتيب وربط مكونات جملة؛  
- Tamatart n umpas (uçuf); -  ؛)عالمة التعجب(عالمة الترقيم  
- afars n yat n twinst taquäaät.  - إنتاج جملة قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3  3بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- isugam n isbdadn1 d 2 d 3 n ufars 

amiwan; 
  لإلنتاج الشفوي؛ 3و  2و 1موارد المرحلة  -

- isugam n isbdadn 1 d 2 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 2و 1موارد المرحلة 
- asftu ittwaçaëan; - اإلمالء المنظور؛ 
- asmad n twinas s tguriwin d yusan; -    ملء الفراغ بالكلمات المناسبة؛ 
- Assuds d uzday n twinas tigzlalin;  - ترتيب وكتابة جمل قصيرة؛ 
- Tamatart n umpas (tanqqiät / uçuf); -  ؛)عالمة التعجب/ النقطة( عالمة الترقيم 
- afars n twinas tigzlalin. - إنتاج جمل قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ  4بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد 4 
- Isugam n tsugrt 1; -  موارد كفاية اإلنتاج الشفھي؛ 
- isugam n usbdad1 d 2 d 3 n ufars 

amiray; 
  لإلنتاج الكتابي؛ 3و  2و 1موارد المرحلة  -

- asftu ittwaçaën; - اإلمالء المنظور؛  
- asmad n twinas s tguriwin d yusan; - ملء الفراغ بالكلمات المناسبة؛  
- Assuds d uzday n twinas tigzlalin; - ترتيب وكتابة جمل قصيرة؛  
- Tamatart n umpas (tanqqiät / uçuf). -  ؛)عالمة التعجب/ النقطة ( عالمة الترقيم  
- Afars n twinas tigzlalin. - إنتاج جمل قصيرة.  

  

  والصرف والتحويل بشكل يعتبر التعبير الشفوي مدخال أساسيا إلرساء الموارد وتقدم أنشطة التراكيب
  ضمني في سياقات تواصلية؛

 يقدم حواران في كل مرحلة كما يأتي:  
  يخصص األسبوعان األول والرابع من كل مرحلة لإلعداد والتھييء؛ -
 يخصص األسبوعان الثاني والخامس من كل مرحلة لالستثمار؛ -
  المكتسبات قصد اإلنتاج الشفوي يخصص األسبوعان الثالث والسادس من كل مرحلة للربط والتوليف بين

 اإلعدادي، واإلنتاج الكتابي اإلعدادي، والتقويم والدعم والمعالجة؛
 فيما يتعلق بأنشطة القراءة، يقدم نص واحد في كل مرحلة؛  
 مرحلة كل في) تربوية وحكايات وألعاب وأغان أناشيد( الترفيھية لألنشطة حصص تخصص.  
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  فقرات البرنامج. 2.2.2

 ةالقيم المجال   األسبوع
  التربوية

  التعبير والتواصل

 القراءة

  الكتابة

األساليب 
والوظائف 
  التواصلية 

الصرف   التراكيب  المعجم
  خط  والتحويل

  نقل وإمالء
والتعبير 
الكتابي 
  والحصيلة

  التشخيصيأسبوع التقويم   1

2   

ل 
عط
ال

  

خر
اآل

ى 
عل

ح 
فتا
الن
ا

  
ية
دد
تع
 ال
ام
تر
اح
و

  

سرد حدث ما
وموقعته في 

الزمان 
  والمكان

المعجم الخاص 
  بالعطل

ظروف 
المكان 
  والزمان

تصريف 
األفعال في 

نص   "التام"
قرائي 
سردي 
 قصير

  النقل و اإلمالء المنظور -
 النقطة: عالمة الترقيم -

3  

سرد حدث ما 
وموقعته في 

الزمان 
  والمكان

المعجم الخاص 
  بالعطل

ظروف 
المكان 
  والزمان

تصريف 
األفعال في 

  "التام"

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و   4

5  

ار
سف
األ

  

خر
اآل

ى 
عل

ح 
فتا
الن
ا

  
ية
دد
تع
 ال
ام
تر
اح
و

  

سرد حدث ما 
وموقعته في 

الزمان 
  والمكان

المعجم الخاص 
  باألسفار

الروابط 
الخاصة 
بتسلسل 
  األحداث

تصريف 
األفعال في 

  "التام"
نص   

قرائي 
سردي 
  قصير

النقل و اإلمالء وتمارين 
ملء الفراغ والربط بين 

  الكلمات

6  

سرد حدث ما 
وموقعته في 

الزمان 
  والمكان

المعجم الخاص 
  باألسفار

الروابط 
الخاصة 
بتسلسل 
  األحداث

تصريف 
األفعال في 

  "التام"

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7
  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10  

نة
س
 ال
ول
ص
ف

  

ظة
حاف
لم
ا

 
ئة
لبي
ى ا
عل

  
وصف فصل 
من فصول 
  السنة

المعجم الخاص 
بالفصول 
  والطقس

الجملة 
المثبتة 

باستعمال 
 أفعال الحالة 

تصريف 
أفعال الحالة 

غير "في 
نص   "التام

قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء  -
  المنظور

عالمة : عالمة الترقيم -
  التعجب

11  
وصف فصل 
من فصول 
  السنة

المعجم الخاص 
بالفصول 
  والطقس

الجملة 
المثبتة 

باستعمال 
  أفعال الحالة

تصريف 
أفعال الحالة 

غير "في 
  "التام

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

عة
طبي
 ال
ف
ص
و

ئة  
لبي
ى ا
عل

ة 
فظ
حا
لم
ا

  

وصف مشھد 
طبيعي 

باستعمال 
أساليب 
  التعجب

المعجم الخاص 
بالقياسات 

واأللوان في 
عالقتھا 
  بالطبيعة

الجملة 
التعجبية 
باستعمال 
  الصفات

تصريف 
أفعال الحالة 

غير "في 
نص    "التام

قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء وتمارين 
ملء الفراغ والربط بين 

  الكلمات

14  

وصف مشھد 
طبيعي 

باستعمال 
أساليب 
  التعجب

المعجم الخاص 
بالقياسات 

واأللوان في 
عالقتھا 
  بالطبيعة

الجملة 
التعجبية 
باستعمال 
  الصفات

تصريف 
أفعال الحالة 

غير "في 
  "التام

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15
  أسبوع تعلم اإلدماج  16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17
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 المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل

 القراءة

  الكتابة

األساليب 
والوظائف 
  التواصلية 

  التراكيب  المعجم
الصرف 
  والتحويل

  خط

  نقل وإمالء
والتعبير 
الكتابي 
  والحصيلة

18  

كه
وا
لف
وا

ر 
ض
لخ
ا

  

لى
 ع
ظة
حاف
لم
ا

ية  
وقا
وال

ة 
صح

ال
  

وصف األشياء 
باستعمال أدوات 
 وأساليب المقارنة 

المعجم 
الخاص 
  بالخضر

أساليب 
  المقارنة

تصريف 
األفعال في 

  "التام"
نص  

قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء  -
  المنظور

النقطة : عالمة الترقيم -
  19  وعالمة التعجب

وصف األشياء 
باستعمال أدوات 
  وأساليب المقارنة

المعجم 
الخاص 
  بالفواكه

أساليب 
  المقارنة

تصريف 
األفعال في 

  "التام"

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20

21  

ية
غذ
الت

  

حة
ص
 ال
لى
 ع
ظة
حاف
لم
ا

  
ار
ختي
اال

ى 
عل

ة 
در
لق
وا

  

وصف األشياء 
باستعمال أدوات 
وأساليب المقارنة 

  والتفضيل

المعجم 
الخاص 
  بالتغذية 

أساليب 
  التفضيل

تصريف 
األفعال في 
  األمر

نص 
قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء وتمارين 
والربط بين ملء الفراغ 

  الكلمات
22  

وصف األشياء 
باستعمال أدوات 
وأساليب المقارنة 

  والتفضيل

المعجم 
الخاص 
  بالتغذية

أساليب 
  التفضيل

تصريف 
األفعال في 
  األمر

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

حة
ص
ال

ى   
عل

ة 
فظ
حا
لم
ا

حة
ص
ال

  

التعبير عن الذوق 
باستعمال أساليب 
  التثمين والتبخيس

المعجم 
الخاص 
بالصحة 
  والتطبيب

الجملة 
المثيتة 

باستعمال 
  أفعال التثمين

تصريف 
األفعال في 

األمر 
  المؤكد

نص 
قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء  -
  المنظور

النقطة : عالمة الترقيم -
  وعالمة التعجب

27  

التعبير عن الذوق 
باستعمال أساليب 

أو / التثمين و
  التبخيس

المعجم 
الخاص 
بالصحة 
  والتطبيب

الجملة 
المثبتة 

باستعمال 
  أفعال التثمين

تصريف 
األفعال في 

األمر 
  المؤكد

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  28

29  

ضة
ريا
ال

  

حة
ص
 ال
لى
 ع
ظة
حاف
لم
ا

  
فة
ري
ش
 ال
سة
ناف
لم
وا

  

التعبير عن الذوق 
باستعمال أساليب 
  التثمين والتبخيس

المعجم 
الخاص 

بالرياضة 
  وأنواعھا

الجملة المنفية 
باستعمال 
أساليب 
  التبخيس

األسماء في 
نص   الجمع

قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء وتمارين 
ملء الفراغ والربط بين 

  الكلمات

30  
التعبير عن الذوق 
باستعمال أساليب 
  التثمين والتبخيس

المعجم 
الخاص 

بالرياضة 
  بأنواعھا

الجملة المنفية 
باستعمال 
أساليب 
  التبخيس

األسماء في 
  الجمع

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34
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  السنة الثالثة. 3.2
  اموالموارد المتصلة بھا مومراحلھ انتالكفاي. 1.3.2

 الشفوي اإلنتاج كفاية 
 ھاالكفاية ومراحل -

 1المرحلة 
، في نھاية المرحلة األولى من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

ينتج  ، وفي وضعية تواصل دالة،وانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في جملتين لكل تعليمة، نصا وصفيا يعبر من خالله ) ة(المتعلم

 .المناسبة المواردعن أحاسيسه، مستعينا باألسناد وموظفا 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 1 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⴰ ⵎ ⵣ ⵡ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ
ⵓ ⵙ ⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ
ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  ⵉ ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ
ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵜ ⵓ ⴼ ⵔ ⴰ ⵢ ⵉ ⵏ  ⵏ ⵏ ⵙ ⵏ , sg uynna yad
ssnn, ⵙ  ⵙ ⵏ ⴰ ⵜ  ⵏ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , 
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 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
من خالله وصفيا يعبر نصاً  شفوياً، في جملتين لكل تعليمة،) ة(المتعلم

أو نصا إخباريا يطلب فيه معلومات، مستعينا /، وعن أحاسيسه
 .المناسبة المواردباألسناد وموظفا 
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 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
صفيا يعبر من خالله نصاً و ين لكل تعليمة،شفوياً، في جملت) ة(المتعلم

أو نصا /، وأو نصا إخباريا يطلب فيه معلومات/عن أحاسيسه، و
وصفيا يفاضل من خالله بين األشياء، مستعينا باألسناد وموظفا 

  .المناسبة الموارد
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 4مرحلة ال
، وانطالقا من مكتسباته االبتدائيفي نھاية السنة الثالثة من التعليم 

جملتين شفوياً، في ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقة
ً وصفيا  أو نصا /عن أحاسيسه، و يعبر من خاللهلكل تعليمة، نصا

فيا يقارن من خالله بين أو نصا وص/ ، ولوماتيطلب فيه معإخباريا 
مستعينا باألسناد  سبة ما،أو نصا سرديا يحكي فيه عن منا/ و األشياء،
  .الموارد المناسبةوموظفا 
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 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1  1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Amawal izdin akd uçawan d wayda; - المعجم الخاص بالموسيقى والتراث؛  
- Tiwnnitin n usiwl xf tufrayin;  - أساليب التعبير عن األحاسيس؛  
- tiwnnitin n uçaf;  - أساليب التعجب؛  
- tiwnnitin n usitg;  - تعابير التثمين والتقدير؛  
- imqqimn n imili; - ضمائر الملكية؛  
- imsawaln d tzlatin; - حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn iquäaän. - نصوص قرائية قصيرة. 
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ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2   2  بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- isugam d ilmmudn n usbdad 1; -  ؛1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal izdin akd imuddutn d wakud yuran;  - المعجم الخاص باألسفار والوقت الثالث؛  
- Tiwnnitin n unnvms d usnvms; - أساليب اإلخبار واالستخبار؛  
- Tiwnnitin n usqsi;  - أساليب االستفھام؛  
- tiwnnitin n umgnu;  - صيغ التأدب؛  
- imsawaln d tzlatin;  - حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn iquäaän. - نصوص قرائية قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد 3 
- isugam d ilmmudn n usbdad 1 d 2; -  ؛2و  1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal izdin akd tsurarin tizaykutin d 

tliktëunitin; - المعجم الخاص باأللعاب التقليدية وااللكترونية؛   

- Tiwnnitin n usmyaf; - أساليب التفضيل؛  
- Tiwnnitin n iælan d twilawin; - العبارات الدالة على األلوان واألشكال؛  
- Imsawaln d tizlatin; - الحوارات واألناشيد؛  
- iäëiãn isnummaln.  - نصوص وصقية قرائية قصيرة.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  4المتصلة بالمرحلة  األساسية الموارد 4
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2 d3 ;  -  ؛3و  2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal izdin akd tfugliwin d tmyurin;  - المعجم الخاص بالعادات والتقاليد؛  
- tiwnnitin n wallas n tmsart;  - أساليب الحكي؛  
- imrnutn n udvar d wakud;  - ظروف الزمان و المكان؛  
- imyagn g wusmid;  -  ؛)التام(األفعال الماضية  
- imsawaln d tnfusin;  - حوارات وحكايات؛  
- iäëiãn imallasn iquäaän.  - نصوص قرائية سردية قصيرة.  

 الكتابي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، في نھاية المرحلة األولى من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابياً، في جملتين لكل تعليمة، نصا وصفيا يعبر من ) ة(المتعلم

 .المناسبة المواردخالله عن أحاسيسه، مستعينا باألسناد وموظفا 
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 2المرحلة 
، الثالثة من التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة الثانية من السنة 

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
ً وصفيا يعبر من ) ة(المتعلم كتابياً، في جملتين لكل تعليمة، نصا

أو نصا إخباريا يطلب فيه معلومات، /خالله عن أحاسيسه، و
 .المناسبة المواردمستعينا باألسناد وموظفا 
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 3المرحلة 

، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي
، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة

ً وصفيا يعبر من ) ة(المتعلم كتابياً، في جملتين لكل تعليمة، نصا
/ أو نصا إخباريا يطلب فيه معلومات، و/خالله عن أحاسيسه، و
من خالله بين األشياء، مستعينا باألسناد  أو نصا وصفيا يقارن

  .المناسبة المواردوموظفا 
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  4المرحلة 

، وانطالقا من في نھاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي
) ة(، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج المتعلممكتسباته السابقة

ً وصفيا يعبر من خالله عن  كتابياً، في جملتين لكل تعليمة، نصا
أو نصا /أو نصا إخباريا يطلب فيه معلومات، و/أحاسيسه، و

أو نصا سرديا يحكي فيه /وصفيا يقارن من خالله بين األشياء، و
  .المناسبةالموارد عن مناسبة ما، مستعينا باألسناد وموظفا 
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 الموارد المتصلة بالكفاية -
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1   1بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- isugam n usbdad 1 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 1موارد المرحلة 
- askti d tirra n twinas tigzlalin; - تذكر وكتابة جمل قصيرة؛  
- Asmad n twinas tigzlalin s tguriwin d yusan; - ملء الجمل القصيرة بكلمات مناسبة؛  
- Assuds n twinas tigzlalin; - ترتيب نص قصير؛  
- Tamatart n umpas (tanqqiät/uçuf) ; -  ؛)النقطة و عالمة التعجب( عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2   2 بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- isugam n usbdad 2 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 2و 1موارد المرحلة  
- isugam n usbdad1 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 1موارد المرحلة  
- askti d tirra n uäëiã agzlal; - تذكر وكتابة النص القصير؛  
- Asmad n uäëiã s tguriwin d yusan; - ملء نص قصير بكلمات مناسبة؛  
- Assuds n uäëiã agzlal; - ترتيب نص قصير؛  
- Ampass: tamatart n usqsi ; -  ؛)االستفھام(عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير.   
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- isugam n usbdad 1 d 2 d 3 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 3و 2و 1موارد المرحلة 
- isugam n usbdad 1 d 2 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 2و 1موارد المرحلة  
- askti d tirra n uäëiã agzlal; - تذكر وكتابة نص قصير؛  
- Asmad n uäëiã agzlal s tguriwin d yusan; - ملء نص قصير بكلمات مناسبة؛  
- Assuds n uäëiã agzlal; - ترتيب نص قصير؛  
- Ampass: tinqqaä timssfrutin;  -  ؛)نقطتا تفسير( عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ  4بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد 4 
- Isugam n tsugrt 1; - موارد كفاية اإلنتاج الشفھي؛ 
- isugam n usbdad 1 d 2 d 3 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 3و 2و 1موارد المرحلة  
- askti d tirra n uäëiã agzlal; - تذكر وكتابة نص قصير؛  
- Asmad n uäëiã agzlal s tguriwin d yusan; - ملء نص قصير بكلمات مناسبة؛  
- Assuds n uäëiã agzlal; - ترتيب نص قصير؛  
- Ampass: tinqqaä timssfrutin;  -  نقطتا تفسير( عالمة الترقيم(  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير  

  


  التراكيب والصرف والتحويل بشكل يعتبر التعبير الشفوي مدخال أساسيا إلرساء الموارد وتقدم أنشطة

  ضمني في سياقات تواصلية؛
 يقدم حواران في كل مرحلة كما يأتي:  

  يخصص األسبوعان األول والرابع من كل مرحلة لإلعداد والتھييء؛ -
 يخصص األسبوعان الثاني والخامس من كل مرحلة لالستثمار؛ -
 بين المكتسبات قصد اإلنتاج الشفوي  يخصص األسبوعان الثالث والسادس من كل مرحلة للربط والتوليف

 اإلعدادي، واإلنتاج الكتابي اإلعدادي، والتقويم والدعم والمعالجة؛
 فيما يتعلق بأنشطة القراءة، يقدم نص واحد في كل مرحلة؛  
  في كل مرحلة) أناشيد وأغان وألعاب وحكايات تربوية(تخصص حصص لألنشطة الترفيھية.  
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  فقرات البرنامج. 2.3.2

 ةالقيم  المجال  األسبوع
  التربوية

  التعبير والتواصل

  القراءة

  الكتابة
األساليب

والوظائف 
  التواصلية

الصرف   التراكيب  المعجم
نقل   خط  والتحويل

  وإمالء

  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2  

قى
سي
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مي
لج
ن ا
نو
لف
ر ا
دي
تق

ية  
طن
لو
ة ا
قاف
الث
ز ب
زا
عت
اال
و

  

التعبير عن
األحاسيس 

باستعمال أساليب 
  التعجب

المعجم الخاص 
بالموسيقى 
  والغناء

ضمائر   الجملة التعجبية
نص   الملكية

قرائي 
وصفي 
 قصير

النقل واإلمالء  -
  المنظور

: عالمة الترقيم -
النقطة وعالمة 

  3 التعجب

التعبير عن 
األحاسيس 

باستعمال أساليب 
  التعجب

المعجم الخاص 
بالموسيقى 
  والغناء

ضمائر   الجملة التعجبية
  الملكية

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  4

5  

قى
سي
مو
وال

ن 
الف

لة  
مي
لج
ن ا
نو
لف
ر ا
دي
تق

  
ز 
زا
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و
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طن
لو
ة ا
قاف
الث
ب

  

التعبير عن 
األحاسيس 

باستعمال أساليب 
  التثمين والتقدير

المعجم الخاص
بالصناعات 

التقليدية 
الخزف، (

النسيج، 
  ...)الحلي

الجملة الفعلية 
باستعمال المفعول 

  به الضمير

أفعال 
الحالة في 

نص   "التام"
قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء 
وتمارين ملء 
الفراغ والربط 
  بين الجمل

6  

التعبير عن 
األحاسيس 

باستعمال أساليب 
  التثمين والتقدير

المعجم الخاص 
 بالخزف والنسيج

الجملة الفعلية 
باستعمال المفعول 

  به الضمير

أفعال 
الحالة في 

  "التام"

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7
  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10  
ت
ايا
ھو
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ث 
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ت
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المعجم الخاص   طلب معلومات
  بالھوايات

الجملة 
االستفھامية 

باستعمال أدوات 
ھل؟ : االستفھام

  متى؟ أين؟ لماذا؟

تصريف 
األفعال في 

صيغة 
 "غير التام"

نص  
قرائي 
حواري 
استخبار
  ي قصير

النقل واإلمالء  
  المنظور

: عالمة الترقيم 
  االستفھامعالمة 

المعجم الخاص   طلب معلومات  11
  بالھوايات

الجملة 
االستفھامية 

باستعمال أدوات 
بھل؟ : االستفھام

  متى؟ أين؟ لماذا؟

تصريف 
األفعال في 

صيغة 
 "غير التام"

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

ار
سف
األ

  

خر
اآل

ى 
عل

ح 
فتا
الن
ا

  

المعجم الخاص   طلب معلومات
  باألسفار

الجملة 
االستفھامية 

باستعمال أدوات 
بماذا؟ : االستفھام 

  لماذا؟ كيف؟

تصريف 
األفعال في 

صيغة 
البناء 
  للمجھول

نص 
قرائي 
حواري 
استخبار
  ي قصير

النقل و اإلمالء 
وتمارين ملء 
الفراغ والربط 
  14  بين الجمل

  
  
  

المعجم الخاص   طلب معلومات
  باألسفار

الجملة 
االستفھامية 

أدوات باستعمال 
بماذا؟ : االستفھام 

  لماذا؟ كيف؟

تصريف 
األفعال في 

صيغة 
البناء 
  للمجھول

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15
  أسبوع تعلم اإلدماج  16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17
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  المجال  األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل

  القراءة

  الكتابة
األساليب 
والوظائف 
  التواصلية

  التراكيب  المعجم
الصرف 
  والتحويل

  خط
نقل 
  وإمالء

18  
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ز 
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اال

  

وصف األشياء 
باستعمال أساليب 

  المقارنة

المعجم الخاص 
باأللعاب 
  التقليدية

أساليب 
  المقارنة

تصريف 
األفعال في 

غير "صيغة 
  "التام

نص قرائي 
وصفي 
  قصير
  

واإلمالء النقل  -
  المنظور

: عالمة الترقيم -
  الفاصلة

19  
وصف األشياء 

باستعمال أساليب 
  المقارنة

المعجم الخاص 
باأللعاب 
  التقليدية

أساليب 
  المقارنة

تصريف 
األفعال في 

غير "صيغة 
  "التام

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20
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وصف األشياء 
باستعمال أساليب 

  المفاضلة

المعجم الخاص 
باأللعاب 

اإللكترونية 
  واألشكال

أساليب 
  التفضيل

الصفات 
  الترتيبية

نص قرائي 
وصفي 
  قصير

النقل و اإلمالء 
وتمارين ملء 
الفراغ والربط 
  22  بين الجمل

  
  

وصف األشياء 
باستعمال أساليب 

  المفاضلة

المعجم الخاص 
باأللعاب 

اإللكترونية 
  واألشكال

أساليب 
  التفضيل

الصفات 
  الترتيبية

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  
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  الحكي عن
  مناسبة ما

  

المعجم الخاص 
 بالعادات
  والتقاليد

الروابط 
  السببية
  

األسماء في 
  جمع التكسير

نص قرائي 
سردي 
  قصير

النقل واإلمالء  -
  المنظور

: عالمة الترقيم -
  الفاصلة

27  
  الحكي عن
  مناسبة ما

  

المعجم الخاص 
بالعادات 
  والتقاليد

الروابط 
  السببية

األسماء في 
  جمع التكسير

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  28

29  

ت
فال
لح
ا

  

ت
ذا
بال

ز 
زا
عت
اال

  

  الحكي عن
  مناسبة ما

المعجم الخاص 
  بالحفالت

الروابط 
المنطقية 
لتسلسل 
  األحداث

  

تصريف 
األفعال في 
الصيغة 

  المجردة للحكي
نص قرائي 

سردي 
  قصير

النقل واإلمالء 
وتمارين ملء 
الفراغ والربط 
  بين الجمل

30  
  الحكي عن
  مناسبة ما

المعجم الخاص 
  بالحفالت

الروابط 
المنطقية 
لتسلسل 
  األحداث

  

تصريف 
األفعال في 
الصيغة 

  المجردة للحكي

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  إجراءات آخر السنة  34
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  السنة الرابعة. 4.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.4.2

 الشفوي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، في نھاية المرحلة األولى من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في جملتين لكل تعليمة، نصا وصفيا يصف فيه ) ة(المتعلم

 .المناسبة مالمح وھيئة اإلنسان مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 1 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⴰ ⵎ ⵣ ⵡ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ
ⵓ ⵙ ⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⴽ ⵓ ⵥ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ
ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  ⵉ ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ
ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵜ ⵉ ⴼ ⵔ ⴰ ⵙ  ⴷ  ⵜ ⵓ ⴳ ⴳ ⴰ ⵙ  ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ
ⵓ ⴼ ⴳ ⴰ ⵏ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⵙ ⵏ ⴰ ⵜ  ⵏ
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
يا يصف فيه شفوياً، في جملتين لكل تعليمة نصا وصف) ة(المتعلم

أو نصا إخباريا يخبر فيه و يستخبر عن /، ومالمح وھيئة اإلنسان
  .شخصية ما مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 2 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵉ ⵏ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⴽ ⵓ ⵥ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  
ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  ⵉ ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  
ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵜ ⵉ ⴼ ⵔ ⴰ ⵙ  ⴷ  ⵜ ⵓ ⴳ ⴳ ⴰ ⵙ  ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵓ ⴼ ⴳ ⴰ ⵏ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵏ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ ⵏ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵓ ⵏ ⵎ ⵖ ⵓ ⵔ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⵙ ⵏ ⴰ ⵜ  ⵏ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
يا يصف فيه جملتين لكل تعليمة نصا وصفشفوياً، في ) ة(المتعلم

يخبر فيه و يستخبر عن  أو نصا إخباريا/، ومالمح وھيئة اإلنسان
أو نصا تفسيريا يفسر فيه ظاھرة بيئية ما مستعيناً /و شخصية ما،

  .باألسناد وموظفا الموارد المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 3 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⴽ ⵓ ⵥ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  
ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  ⵉ ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  
ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵜ ⵉ ⴼ ⵔ ⴰ ⵙ  ⴷ  ⵜ ⵓ ⴳ ⴳ ⴰ ⵙ  ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵓ ⴼ ⴳ ⴰ ⵏ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵏ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ ⵏ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
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 4مرحلة ال
، وانطالقا من مكتسباته نھاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي في

شفوياً، في جملتين ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقة
أو نصا /، ويا يصف فيه مالمح وھيئة اإلنسانلكل تعليمة نصا وصف

فسيريا يفسر أو نصا ت/و إخباريا يخبر فيه و يستخبر عن شخصية ما،
أو نصا سرديا ُيْحكى فيه على لسان الحيوانات، /، ورة بيئية مافيه ظاھ

  .مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 4 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⴽ ⵓ ⵥ , ⴳ  
ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⴰ ⴷ  ⵉ ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  
ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵜ ⵉ ⴼ ⵔ ⴰ ⵙ  ⴷ  ⵜ ⵓ ⴳ ⴳ ⴰ ⵙ  ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵓ ⴼ ⴳ ⴰ ⵏ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵏ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ ⵏ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵓ ⵏ ⵎ ⵖ ⵓ ⵔ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵙⴼ ⵔ ⵓ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵜ ⵓ ⵎ ⴰ ⵏ ⵜ  ⵉ ⵣ ⴷ ⵉ ⵏ  ⴰ ⴽ ⴷ  ⵜ ⵡ ⵏ ⵏ ⴰ ⴹ ⵜ ,ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  
ⴰ ⵍ ⵙ ⵏ  ⵜ ⴰ ⵏ ⴼ ⵓ ⵙ ⵜ  ⵏ  ⵉ ⵎ ⵓ ⴷ ⴰ ⵔ , sg uynna yad 
ssnn, ⵙ  ⵙ ⵏ ⴰ ⵜ  ⵏ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , 
ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  
ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1    1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- amawal izdin akd tfrist tafggant; - المعجم الخاص بالمالمح وھيئة اإلنسان؛ 
- tawinst tasmawant; - الجملة االسمية؛  
- assavn ( umay d wunti) g umyiwn; - ؛)في المفرد(والمؤنث  األسماء في المذكر  
- ifrisn n twila d tiddi d uklu; - الصفات المتعلقة بالشكل والقامة واللون؛  
- imyagn n waddad g wusmid; - األفعال الدالة على الحالة في صيغة التام؛  
- imsawaln d tzlatin; - حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn isnummaln.. - نصوص وصفية.  
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ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2  2  بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n usbdad 1 ; -  ؛1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal izdin akd inmvurn n umzruy; - المعجم الخاص بالشخصيات التاريخية؛  
- Tiwnnitin n unnvms d usnvms ; - أساليب اإلخبار واالستخبار؛  
- tawinst tasqsayt s (ma / wi? Mantur/ managu/ 

milmi? Mani?  
  ؛)من؟ متى؟ أين؟(الجملة االستفھامية بـ  -

- imyagn g wusmid; -  األفعال في التام؛  
- ifrisn n umavul;  - أسلوب الصفة المشبھة؛  
- Timitar n umay d wunti; - عالمات التأنيث والتذكير في المفرد؛  
- imsawaln, tizlatin; -  وأناشيد؛حوارات  
- iäëiãn innvmasn. - نصوص إخبارية.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد 3 
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2; -  ؛2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal izdin akd twnnaät d ufrag nns ; - المعجم الخاص بالبيئة وحمايتھا؛  
- Tawinst tasqsayt s (mamk? max/ maymmi? 

mamnk?) 
  ؛)لماذا -كيف(الجملة االستفھامية  -

- Asmrs n twinst tanalawt ; - الجملة المثبتة؛  
- IZDAYN N TMNTILT; - الروابط السببية؛  
- imyagn g warusmid; -  ؛)غير التام(األفعال في المضارع  
- imsawaln, tizlatin; -  حوارات وأناشيد؛  
- iäëiãn imssfrutn. - نصوص تفسيرية.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ  4المتصلة بالمرحلة  األساسية الموارد 4 
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2 d 3; -  ؛3و 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal izdin akd imudar; - المعجم المتعلق بالحيوانات؛  
- Assavn (unti d umay) g umagut; - الجمع؛ األسماء في  
- imrnutn n wakud d udvar ;  - ظروف الزمان والمكان؛  
- imyagn g wurmir n wallas; - األفعال في الصيغة المجردة للحكي؛  
- imsawaln, tizlatin; - حوارات وأناشيد؛  
- Tinfusin n imudar - حكايات على لسان الحيوانات.  

 الكتابي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، في نھاية المرحلة األولى من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقةوانطالقا من مكتسباته 
في جملتين لكل تعليمة، نصا وصفيا يصف فيه  كتابياً،) ة(المتعلم
 .المناسبة ھيئة اإلنسان مستعيناً باألسناد وموظفا المواردومالمح 
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ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵜ ⵉ ⴼ ⵔ ⴰ ⵙ  ⴷ  ⵜ ⵓ ⴳ ⴳ ⴰ ⵙ  ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ
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ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقةوانطالقا من مكتسباته 
ا يصف فيه مالمح كتابياً، في جملتين لكل تعليمة نصا وصفي) ة(المتعلم

أو نصا إخباريا يخبر فيه و يستخبر عن شخصية ما /، ووھيئة اإلنسان
  .مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد المناسبة
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 3المرحلة 
، المرحلة الثالثة من السنة الرابعة من التعليم االبتدائيفي نھاية 

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
ا يصف فيه مالمح كتابياً، في جملتين لكل تعليمة نصا وصفي) ة(المتعلم

يخبر فيه و يستخبر عن شخصية  أو نصا إخباريا/، ووھيئة اإلنسان
ً باألسناد  أو نصا تفسيريا/و ما، يفسر فيه ظاھرة بيئية ما مستعينا

  .وموظفا الموارد المناسبة
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ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

  4مرحلة ال
، وانطالقا من مكتسباته في نھاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

في جملتين كتابياً، ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقة
أو نصا /، وا يصف فيه مالمح و ھيئة اإلنسانلكل تعليمة نصا وصفي

تفسيريا يفسر أو نصا /و إخباريا يخبر فيه ويستخبر عن شخصية ما
أو نصا سرديا ُيْحكى فيه على لسان الحيوانات، /، وفيه ظاھرة بيئية ما

  .مستعيناً باألسناد وموظفا الموارد المناسبة
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ⵙ ⵏ ⴰ ⵜ  ⵏ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
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 الموارد المتصلة بالكفاية -
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1   1بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n usbdad 1 n ufars amiwan; -  الشفوي؛لإلنتاج  1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Asftu; - إمالء؛ 
- asnmarra; -  إمالئية؛ 
- Asmad n uäëiã agzlal s tguriwin d yusan; - ملء نص قصير بكلمات مناسبة؛ 
- Ampas : (tanqqiät d tiskrt); -  ؛)النقطة والفاصلة( عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير. 
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2   2 بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Isugam n usbdad 1 d 2 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Isugam n usbdad 1 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 1موارد المرحلة  
- Asftu; - إمالء؛  
- Asnmarra; - إمالئية؛  
- Asmad n uäëiã agzlal; -  القصير؛ملء النص  
- Ampas : (tanqqiät d tiskrt); -  ؛)النقطة والفاصلة( عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3   3بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Isugam n usbdad 1 d 2 d 3 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 3و 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Isugam n usbdad 1 d 2 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 2و 1موارد المرحلة  
- Asftu; - إمالء؛  
- Asnmarra; - إمالئية؛  
- Asmad n uäëiã agzlal; - ملء النص القصير؛  
- Ampas : (tinqqaä d tiskarin); -  ؛)النقطتان والمزدوجتان( عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. - إنتاج نص قصير.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ  4بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد 4 
- Isugam n tsugrt 1; - موارد ومكتسبات كفاية اإلنتاج الشفھي؛ 
- Isugam n usbdad 1 d 2 d 3 n ufars amiray -   لإلنتاج الكتابي؛ 3و 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Asftu; - إمالء؛  
- Asnmarra;  -  إمالئية؛  
- Asmad n uäëiã agzlal; -  ملء النص القصير؛  
- Ampas : (tinqqaä d tiskarin); -  ؛)النقطتان والمزدوجتان( عالمة الترقيم  
- Afars n uäëiã agzlal. -  إنتاج نص قصير.  

  


في وضعيات  ابتداء من ھذه السنة، تقدم أنشطة التراكيب والصرف والتحويل بشكل صريح قصد توظيفھا

كما تعتبر القراءة ابتداء من ھذه السنة مدخال أساسيا إلرساء . تواصلية على مستوى التعبير الشفوي والكتابي
  .الموارد

  
  



 

82   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–الابتدايئلميالتعسكل ب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 200

 

  فقرات البرنامج. 2.4.2

 المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل

  القراءة

  الكتابة

األساليب 

والوظائف 

  التواصلية 

  التراكيب  المعجم
الصرف 

 والتحويل
  خط

نقل 

  وإمالء

  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2   

ح
الم
 م
ف
ص
و

ان  
س
إلن
ة ا
ھيئ
و

خر  
اآل
 و
ت
ذا
 ال
ير
قد
ت

  

وصف مالمح 

  وھيئة شخص ما

المعجم الخاص 

  بھيئة اإلنسان

الجملة االسمية 

باستعمال 

الصفات الدالة 

على اللون 

  والقامة

األسماء 

في 

المذكر 

والمؤنث 

  المفرد 

نص قرائي 

 وصفي

اإلمالء، قواعد  -

إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 

  والربط والترتيب

: عالمة الترقيم -

 النقطة والفاصلة

3  
وصف مالمح 

  وھيئة شخص ما

المعجم الخاص 

  بھيئة اإلنسان

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و   4

5  

ح
الم
 م
ف
ص
و

ان  
س
إلن
ة ا
ھيئ
و

خر  
اآل
 و
ت
ذا
 ال
ير
قد
ت

  

مالمح وصف 

  وھيئة شخص ما

المعجم الخاص 

  بمالمح اإلنسان
الجملة االسمية 

باستعمال 

الصفات الدالة 

  على الشكل

األفعال 

الدالة على 

الحالة في 

  "التام"

نص قرائي 

  وصفي

، قواعد اإلمالء

إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 

  6  والربط والترتيب
وصف مالمح 

  وھيئة شخص ما

المعجم الخاص 

  بھيئة اإلنسان

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10  

ت
صيا

شخ
ال

ية  
طن
لو
ة ا
خي
ري
لتا
ا

  

ي
طن
لو
خ ا
ري
لتا
 با
از
تز
الع
ا

  

طلب معلومات عن 

  شخصية ما 

المعجم الخاص 

  بالسيرة الذاتية
الجملة 

  االستفھامية 

من؟ متى؟ ( 

  )أين؟

الصفة 

  المشبھة

نص قرائي 

استخباري 

  إخباري

اإلمالء، قواعد  - 

إمالئية، تمارين كتابية 

لملء الفراغ والربط 

  والترتيب

: عالمة الترقيم -

  النقطة والفاصلة

11  
طلب معلومات عن 

  شخصية ما 

المعجم الخاص 

  بالسيرة الذاتية

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

ت
صيا

شخ
ال

ية  
طن
لو
ة ا
خي
ري
لتا
ا

  

ي
طن
لو
خ ا
ري
لتا
 با
از
تز
الع
ا

 

طلب معلومات عن 

 شخصية ما

المعجم الخاص 

  بالسيرة الذاتية
الجملة 

االستفھامية 

من؟ متى؟ (

  )أين؟

ضمائر 

  الملكية

نصوص 

قرائية 

استخبارية 

  إخبارية

اإلمالء، قواعد 

إمالئية، تمارين كتابية 

لملء الفراغ والربط 

  14  والترتيب
معلومات عن طلب 

 شخصية ما

المعجم الخاص 

  بالسيرة الذاتية

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15

  أسبوع تعلم اإلدماج  16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17
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 المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل
  القراءة

  الكتابة
األساليب والوظائف 

  التواصلية 
  التراكيب  المعجم

الصرف 
  والتحويل

  خط
نقل 
  وإمالء

18  

ھا
ايت
حم
 و
ئة
لبي
ا

ئة  
لبي
ى ا
عل

ة 
فظ
حا
لم
ا

 تفسير ظاھرة بيئية ما 
المعجم الخاص 
  بالبيئة وحمايتھا

  الجملة االستفھامية
  )لماذا؟ - كيف؟ (  

تصريف 
األفعال في 

  "غير التام"

نص 
قرائي 
  تفسيري

اإلمالء، قواعد  - 
إمالئية، تمارين كتابية 
لملء الفراغ والربط 

  والترتيب
: عالمة الترقيم - 

  النقطتان والمزدوجتان

  تفسير ظاھرة بيئية ما  19
المعجم الخاص 
  بالبيئة وحمايتھا

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20

21  

ة 
بيئ
ال

ھا
ايت
حم
و

ظة  
حاف
لم
ا

ئة  
لبي
ى ا
عل

  

 تفسير ظاھرة بيئية ما 
المعجم الخاص 
الجملة المثبتة   بالبيئة وحمايتھا

باستعمال الروابط 
  السببية

تصريف 
األفعال في 

  "غير التام"

نص 
قرائي 
  تفسيري

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين كتابية 
لملء الفراغ والربط 

  تفسير ظاھرة بيئية ما  22 والترتيب
المعجم الخاص 

  وحمايتھابالبيئة 
  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

ت
انا
يو
لح
ا

ت  
انا
يو
لح
ة ا
ماي
ح

  

سرد قصة ما على 
  لسان الحيوانات

المعجم الخاص 
  بالحيوانات

  ظروف المكان
األسماء في 
  الجمع

حكاية 
على لسان 
  الحيوانات

قواعد ، اإلمالء - 
إمالئية، تمارين كتابية 
لملء الفراغ والربط 

  والترتيب
: عالمة الترقيم - 

  النقطتان والمزدوجتان
27  

سرد قصة ما على 
  لسان الحيوانات

المعجم الخاص 
  بالحيوانات

  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  28

29  

ت
انا
يو
لح
ا

ت  
انا
يو
لح
ة ا
ماي
سرد قصة ما على ح

  لسان الحيوانات
المعجم الخاص 
  بالحيوانات

  ظروف الزمان
تصريف 

األفعال في 
الصيغة 
المجردة 
  للحكي

حكاية 
على لسان 
  الحيوانات

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين كتابية 
لملء الفراغ والربط 

  30  والترتيب
سرد قصة ما على 
  لسان الحيوانات

المعجم الخاص 
  بالحيوانات

  

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34

  السنة الخامسة. 5.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.5.2
 الشفوي اإلنتاج كفاية 

 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، األولى من السنة الخامسة من التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة 

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية  )ة(المتعلم

المعيارية الموحدة، نصا إخباريا يخبر فيه عن مظاھر حضارية أو 
 .ا الموارد المناسبةموظفوتاريخية، مستعيناً باألسناد، 
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ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⴰ ⵎ ⵣ ⵡ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ
ⵓ ⵙ ⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵎ ⵎ ⵓ ⵙ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ
ⴰ ⵎ ⵉ ⵡ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ
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 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

ر فيه عن مظاھر حضارية يخبنصا إخباريا  المعيارية الموحدة،
ً باألسناد أو نص/و أوتاريخية، ا وصفيا يصف فيه َمسكنا ما، مستعينا

  .وموظفا، الموارد المناسبة
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 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
شفوياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

ر فيه عن مظاھر حضارية يخبا إخباريا المعيارية الموحدة، نص
أو نصا حجاجيا /، ويصف فيه َمسكنا ما ا وصفياأو نص/و أوتاريخية،

ً باألسناد وموظفا الموارد  يبرر فيه رأيه حول ظاھرة ما، مستعينا
  .المناسبة
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 4مرحلة ال
، وانطالقا من مكتسباته في نھاية السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

شفوياً، في ثالث ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقة
نصا إخباريا  جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية المعيارية الموحدة،

يصف  نصا وصفيا أو/و عن مظاھر حضارية أوتاريخية، ر فيهيخب
أو /و ،يبرر فيه رأيه حول ظاھرة ما أو نصا حجاجيا/، وفيه َمسكنا ما

ً باألسناد وموظفا الموارد  ،نصا سرديا متعلقا بالحكاية العجيبة مستعينا
  .المناسبة
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 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1  1بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Amawal izdin akd tvrma; - المعجم الخاص بالحضارة؛ 
-  tawinst tasqsayt s (is, mcta/mck/ 

mcpal, ma/s minzi) ;    
  ؛)ھل وكم وبماذا( االستفھامية بالجملة  -

- Tawinst tamaqqant d imqqimn imaqqann; - جملة الصلة واألسماء الموصولية؛  
- Tawila tattwavt; - صيغة المبني للمجھول؛  
- Imyagn g twila tatwavt; - األفعال في صيغة البناء للمجھول؛  
- Iäëiãn innvmasn. - نصوص إخبارية.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2  2 بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n usbdad 1; -  ؛1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal izdin akd tzduvt; - المعجم الخاص بالسكن؛ 
- Addad amaruz 1 ; - ؛)1(حالة اإللحاق 
- Imrnutn n udvar ; - ظروف المكان؛ 
- Imyagn n waddad g wusmid; -  التام؛أفعال الحالة في 
- Iäëiãn isnummaln. - نصوص وصفية. 
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد 3 
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2; -  ؛2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- amawal izdin akd tdusi d waray; -  المعجم الخاص بالصحة والوقاية؛ 
- Addad amaruz 2 ; -  ؛)2(حالة اإللحاق 
- Tiguriwin n tmntilt d tnlkamt; - الروابط السببية والغائية؛ 
- Imyagn g warusmid; - األفعال في صيغة غير التام؛ 
- Iäëiãn imssnçayn. - نصوص حجاجية. 
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ  4المتصلة بالمرحلة  األساسية الموارد 4 
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2 d 3; -  ؛3و 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal d twnnitin izdin akd tnfusin timkunin; - واألساليب الخاصة بالحكايات العجيبة؛ المعجم  
- Tizlviwin n usmmzdi (ilmma /uca / day...) - أدوات الربط؛  
- Imyagn g wurmir n wallas; - األفعال في الصيغة المجردة للحكي؛  
- Tinawt tusridt d tarusridt; - األسلوب المباشر وغير المباشر؛  
- Iäëiãn imallasn (tinfusin timkunin). -  حكايات عجيبة(سردية نصوص.(  
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 الكتابي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، في نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

المعيارية الموحدة، نصا إخباريا يخبر فيه عن مظاھر حضارية أو 
 .موظفا الموارد المناسبةوتاريخية، مستعيناً باألسناد، 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 1 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⴰ ⵎ ⵣ ⵡ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ
ⵓ ⵙ ⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵎ ⵎ ⵓ ⵙ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ
ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ
ⵉ ⵙ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  ⵜ ⵖ ⵔⵎ ⴰ
ⴷ  ⵓ ⵎ ⵣⵔ ⵓ ⵢ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ ⵜ  ⵏ
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 2المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

فيه عن مظاھر حضارية أو  يخبرنصا إخباريا  المعيارية الموحدة،
ً باألسناد  أو/و تاريخية، نصا وصفيا يصف فيه َمسكنا ما، مستعينا

  .المناسبةوموظفا، الموارد 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 2 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵉ ⵏ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵎ ⵎ ⵓ ⵙ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  
ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ  
ⵉ ⵙ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  
ⵜ ⵖ ⵔⵎ ⴰ  ⴷ  ⵓ ⵎ ⵣⵔ ⵓ ⵢ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  
ⵏ  ⵓ ⵣ ⴷ ⴷ ⵓ ⵖ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ ⵜ  ⵏ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

فيه عن مظاھر حضارية أو  يخبرنصا إخباريا  المعيارية الموحدة،
أو نصا حجاجيا /، ويصف فيه َمسكنا ما ا وصفياأو نص/و تاريخية

ً باألسناد وموظفا الموارد  يبرر فيه رأيه حول ظاھرة ما، مستعينا
  .المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 3 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵎ ⵎ ⵓ ⵙ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  
ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ  
ⵉ ⵙ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  
ⵜ ⵖ ⵔⵎ ⴰ  ⴷ  ⵓ ⵎ ⵣⵔ ⵓ ⵢ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  
ⵏ  ⵓ ⵣ ⴷ ⴷ ⵓ ⵖ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵙ ⵏ ⵥ ⵉ ⵏ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵜ ⵓ ⵎ ⴰ ⵢ ⵜ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ ⵜ  ⵏ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 4مرحلة ال
وانطالقا من مكتسباته ، في نھاية السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

كتابياً، في ثالث ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقة
نصا إخباريا  جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية المعيارية الموحدة،

يصف  ا وصفياأو نص/و فيه عن مظاھر حضارية أو تاريخية، يخبر
أو /و ،يبرر فيه رأيه حول ظاھرة ما أو نصا حجاجيا/، وفيه َمسكنا ما

ً باألسناد وموظفا الموارد  نصا سرديا متعلقا بالحكاية العجيبة ،مستعينا
  .المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 4 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵙⵎ ⵎ ⵓ ⵙ , ⴳ  
ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ , ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ  
ⵉ ⵙ ⵏ ⵖ ⵎ ⵙ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵅ ⴼ  
ⵜ ⵖ ⵔⵎ ⴰ  ⴷ  ⵓ ⵎ ⵣⵔ ⵓ ⵢ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  
ⵏ  ⵓ ⵣ ⴷ ⴷ ⵓ ⵖ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵙ ⵏ ⵥ ⵉ ⵏ  ⵅ ⴼ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  
ⵜ ⵓ ⵎ ⴰ ⵢ ⵜ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⴰ ⵍ ⵙ ⵏ  ⴽ ⵔ ⴰ  ⵜ ⵏ ⴼ ⵓ ⵙ ⵜ  
ⵜ ⴰ ⵎ ⴽ ⵓ ⵏ ⵜ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ ⵜ  ⵏ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1   1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam n usbdad 1 n ufars amiwan ; -  لإلنتاج الشفوي؛ 1موارد المرحلة 
- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã asnvmas; - ملء النص اإلخباري؛  
- Afars n uäëiã asnvmas. - إنتاج نص إخباري.   
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2    2  بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2  n ufars amiwan ; -  لإلنتاج الشفوي؛ 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Isugam d ilmmudn n usbdad1 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 1موارد المرحلة  
- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã asnummal n udvar; - ملء النص الوصفي للمكان؛  
- Afars n uäëiã asnummal n udvar. - إنتاج نص وصفي للمكان.  
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ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3   3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2 d 3 n ufars 

amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 3و  2و 1المرحلة موارد ومكتسبات 

- Isugam d ilmmudn n isbdadn 1 d 2 n ufars 
amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 2و 1موارد المرحلة  

- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã amssnçay; - ملء نص حجاجي؛  
- Afars n uäëiã amssnçay. - إنتاج نص حجاجي.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ   4مرحلة بال المتصلة األساسية الموارد 4 
- Isugam n tsugrt 1; - موارد كفاية اإلنتاج الشفھي؛  
- Isugam d ilmuudn n isbdadn 1 d 2 d 3; -  ؛ 3 و 2و  1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã amallas; -  ملء النص السردي؛  
- Afars n uäëiã amallas (tanfust). -  حكاية(إنتاج نص سردي.(  

  فقرات البرنامج. 2.5.2

  المجال  األسبوع
 ةالقيم

 التربوية

  التعبير والتواصل

  القراءة

  الكتابة

األساليب والوظائف 

  التواصلية 
  التراكيب  المعجم

الصرف 

  والتحويل
  خط

نقل 

  وإمالء

  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2  

ت
را
ضا
لح
ا

خ  
ري
لتا
ر ا
دي
تق

  

ث
را
الت
و

  

اإلخبار عن مظاھر 

  حضارية وتاريخية

المعجم الخاص 

  بمظھر حضاري ما

الجملة 

  االستفھامية

ھل؟ كم؟ (  

  )بماذا؟

تصريف 

األفعال في 

صيغة البناء 

 للمجھول

نص 

قرائي 

 إخباري

اإلمالء، قواعد 

إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 

 والربط والترتيب
3  

اإلخبار عن مظاھر 

  حضارية وتاريخية

المعجم الخاص 

  بمظھر حضاري ما

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و   4

5  

ت
را
ضا
لح
ا

خ   
ري
لتا
ر ا
دي
تق

ث
را
الت
و

  

اإلخبار عن مظاھر 

  حضارية وتاريخية

المعجم الخاص 

  بمظھر حضاري ما
  جملة الصلة

األسماء 

الموصولة في 

  المفرد والجمع

نص 

قرائي 

  إخباري

اإلمالء، قواعد 

إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 

  والربط والترتيب
6  

اإلخبار عن مظاھر 

  حضارية وتاريخية

المعجم الخاص 

  بمظھر حضاري ما

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  نماء الكفايةأسبوع تقويم درجة   9

10  

كن
س
ال

  

ى
عل

ة 
فظ
حا
لم
ا

ش  
عاي
الت
 و
ئة
لبي
ا

  

وصف المظھر 

 الخارجي لمسكن ما 

المعجم الخاص 

بالسكن وأنواع 

  المساكن
  ظروف المكان

تصريف أفعال 

  الحالة في التام

نص 

قرائي 

  وصفي

اإلمالء، قواعد 

إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 

  11  والربط والترتيب
وصف المظھر 

  الخارجي لمسكن ما

المعجم الخاص 

بالسكن وأنواع 

  المساكن

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

كن
س
ال

ظة  
حاف
لم
ا

ة   
بيئ
 ال
لى
ع

ش
عاي
الت
و

  

وصف المظھر 

  الداخلي لمسكن ما

المعجم الخاص 

حالة اإللحاق   بمرافق السكن

)1(  

تصريف أفعال 

  الحالة في التام

نص 

قرائي 

  وصفي

قواعد اإلمالء، 

إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 

  والربط والترتيب
14  

وصف المظھر 

  الداخلي

المعجم الخاص 

  بمرافق السكن

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15

  أسبوع تعلم اإلدماج  16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17
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  المجال  األسبوع
 ةالقيم

 التربوية

  التعبير والتواصل
  القراءة

  الكتابة
األساليب والوظائف 

  التواصلية 
  التراكيب  المعجم

الصرف 
  والتحويل

  خط
نقل 
  وإمالء

18  

ية
وقا
وال

ة 
صح

ال
  

ية
وقا
ال

  

تبرير رأي ما حول 
  ظاھرة ما 

المعجم الخاص 
  بالصحة والوقاية

حالة اإللحاق 
)2(  

األفعال في 
  المجردصيغة 

نص 
قرائي 
  حجاجي

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
  19  والربط والترتيب

تبرير رأي ما حول 
ظاھرة ما باستعمال 

أساليب الحجاج 
  والتبرير

المعجم الخاص 
  بالصحة والوقاية

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20

21  

ية
وقا
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ال
  

م 
س
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م ا
را
حت
ا

وه
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ى 
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ال

  

تبرير رأي ما حول 
  ظاھرة ما 

المعجم الخاص 
  بالصحة والوقاية

الروابط السببية 
  والغائية 

األفعال في 
  صيغة المجرد

نص 
قرائي 
  حجاجي

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
  22 والربط والترتيب

تبرير رأي ما حول 
ظاھرة ما باستعمال 
 أساليب الحجاج
  والتبرير

المعجم الخاص 
  بالصحة والوقاية

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

ت 
ايا
حك
ال

بة
جي
لع
ا

ح  
فتا
الن
ا

  
ت 
افا
ثق
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لى
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ى
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األ

  

 سرد حكاية عجيبة ما 
المعجم الخاص 
  بالحكايات العجيبة

  أدوات الربط
تصريف 

  األفعال في التام
حكاية 
  عجيبة

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
 سرد حكاية عجيبة ما   27  والربط والترتيب

المعجم الخاص 
  بالحكايات العجيبة

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  28

29  

ت 
ايا
حك
ال

بة
جي
لع
ا

ح  
فتا
الن
ا

  
ت 
افا
ثق
 ال
لى
ع

ى
خر
األ

  

 سرد حكاية عجيبة ما 
المعجم الخاص 
األسلوب المباشر   بالحكايات العجيبة

  وغير المباشر
تصريف 

  األفعال في التام
حكاية 
  عجيبة

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
 سرد حكاية عجيبة ما   30  والربط والترتيب

المعجم الخاص 
  بالحكايات العجيبة

  التقويم والدعمالتوليف وأنشطة   31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34

  
  السنة السادسة. 6.2

  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.6.2
 الشفوي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، السنة السادسة من التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة األولى من 
، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة

ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية المعيارية ) ة(المتعلم
الموحدة، نصا حجاجيا يدافع فيه عن موقف ما، مستعينا باألسناد 

 .الموارد المناسبةوموظفا 
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 2المرحلة 
، الثانية من السنة السادسة من التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة 

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية المعيارية ) ة(المتعلم

 توجيھياا أو نص/و ،نصا حجاجيا يدافع فيه عن موقف ما الموحدة،
   .الموارد المناسبةيبرر فيه سلوكا ما، مستعينا باألسناد وموظفا 
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 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
اللغة األمازيغية شفوياً، في ثالث جمل لكل تعليمة، ب) ة(المتعلم

نصا  أو/و ،نصا حجاجيا يدافع فيه عن موقف ما المعيارية الموحدة،
ً وصفياً، يصف فيه محاسن أو نص/و ،توجيھيا يبرر فيه سلوكا ما ا

الموارد ومساوئ سلوكات شخص ما، مستعينا باألسناد وموظفا 
  .المناسبة
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 4 مرحلةال
، وانطالقا من مكتسباته في نھاية السنة السادسة من التعليم االبتدائي

شفوياً، في ثالث ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج السابقة
نصا حجاجيا  جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية المعيارية الموحدة،

 أو/و ،توجيھيا يبرر فيه سلوكا ماا أو نص/و، يدافع فيه عن موقف ما
ً وصفياً، يصف  أو/، وفيه محاسن ومساوئ سلوكات شخص ما نصا

ً باألسناد وموظفا  ً سرديا معبرا فيه عن حكاية ھزلية، مستعينا نصا
  .الموارد المناسبة
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 الموارد المتصلة بالكفاية -
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1  1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Amawal izdin akd izrfan n imççyann ; - المعجم الخاص بحقوق الطفل؛ 
- Tiwnnitin n unmsawal d ussnçi; - أساليب الحوار والحجاج؛  
- Tiwilawin n umgnu ( tabbayt n wawal, imiç n 

wawal); 
  ؛)أخذ الكلمة(صيغ التأدب  -

- Tawinst tamyagant; - الجملة الفعلية؛   
- Tizlvatin n ussnçi ; - أدوات االستدراك؛  
- Imyagn g warusmid; - األفعال في صيغة غير التام؛  
- Iäëiãn imssnçayn d tnfusin. -  النصوص والحكايات الحوارية الحجاجية.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2  2  بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- isugam d ilmmudn n usbdad 1; -  ؛1موارد ومكتسبات المرحلة  
- Amawal n uslgn n ubrid; - المعجم الخاص بالوقاية من حوادث السير؛  
- Tiwnnitin d talviwin n usmigl; - أساليب النصح؛  
- Tawinst tanaät; -  األمرية؛الجملة  
- Imyagn g wanaä; - األفعال في صيغة األمر؛  
- Tawinst tanabawt 1; -  ؛)1(الجملة المنفية  
- Tawinst tanabawt 2; -  ؛)2(الجملة المنفية  
- iäëiãn imskann d Tzlatin. - النصوص التبيينية واألناشيد.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3بالمرحلة  المتصلة األساسية الموارد 3 
- isugam d ilmmudn n usbdad 1 d 2; -  ؛2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal d Twnnitin n usnuml n tvara d wagar 

(imqqur as wul…) 
  المعجم واألساليب الخاصة بمحاسن ومساوئ شخص ما؛ -

- ifrisn n tvara d wagar; - الصفات ؛  
- tiwnnitin n uçuf; -  التعجب؛أساليب  
- Imyagn n waddad g wusmid; - أفعال الحالة في صيغة التام؛  
- Iäëiãn isnummaln d tnfusin. - النصوص الوصفية والحكايات.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ  4المتصلة بالمرحلة  األساسية الموارد 4 
- Isugam d ilmmudn n usbdad 1 d 2 d 3; -   ؛3و 2و 1موارد ومكتسبات المرحلة 
- Amawal d twnnitin izdin akd tnfusin 

timsäãayin; 
  واألساليب الخاصة بالحكايات الھزلية؛ المعجم -

- Tizlvatin n tfada; - أدوات الشرط؛  
- Imyagn g wusmid; - األفعال في صيغة التام؛  
- Timitar tudmawanin; - الضمائر المتصلة؛  
- Tallasin timsäãayin; - حكايات ھزلية؛  
- Timzgunin tigzlalin. - مسرحيات قصيرة  
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 الكتابي اإلنتاج كفاية 
 الكفاية ومراحلھا -

 1المرحلة 
، التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة األولى من السنة السادسة من 

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابيا، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية  )ة(المتعلم

المعيارية الموحدة، نصا حجاجيا يدافع فيه عن موقف ما، مستعينا 
 .الموارد المناسبةباألسناد وموظفا 
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 2المرحلة 
، الثانية من السنة السادسة من التعليم االبتدائيفي نھاية المرحلة 

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابيا، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

نصا  أو/و ،نصا حجاجيا يدافع فيه عن موقف ما المعيارية الموحدة،
الموارد يبرر فيه سلوكا ما، مستعينا باألسناد وموظفا  توجيھيا
  .المناسبة
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 3المرحلة 
، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة من التعليم االبتدائي

، وفي وضعية تواصل دالة، ينتج وانطالقا من مكتسباته السابقة
كتابيا، في ثالث جمل لكل تعليمة، باللغة األمازيغية ) ة(المتعلم

نصا  أو/و ،يدافع فيه عن موقف ما المعيارية الموحدة، نصا حجاجيا
ً وصفياً، يصف فيه محاسن  أو/و ،توجيھيا يبرر فيه سلوكا ما نصا

الموارد ومساوئ سلوكات شخص ما، مستعينا باألسناد وموظفا 
  .المناسبة

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 3 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ  ⵏ  
ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵚⴹ ⵉ ⵚ , ⴳ  ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  
ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ ,ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ  
ⵉ ⵙⵙ ⵏ ⵥ ⵉ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵙ  
ⵉ ⵏ ⵥ ⴰ ⵜ ⵏ  ⵉ ⵎ ⴰ ⴽ ⴰ ⴷ ⵏ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵎ ⴰ ⴳ ⵍ ⵏ  ⴷ / 
ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⵜ ⵉ ⵖ ⴰ ⵔ ⵉ ⵡ ⵉ ⵏ  ⴷ  ⵡ ⴰ ⴳ ⴰ ⵔ ⵏ  ⵏ  
ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵓ ⴼ ⴳ ⴰ ⵏ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ ⵜ  
ⵏ  ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 4مرحلة ال
، وانطالقا من مكتسباته في نھاية السنة السادسة من التعليم االبتدائي 

كتابيا، في ثالث ) ة(المتعلم، وفي وضعية تواصل دالة ، ينتج السابقة
نصا حجاجيا  باللغة األمازيغية المعيارية الموحدة،جمل لكل تعليمة، 

 وأ/و ،توجيھيا يبرر فيه سلوكا مانصا  أو/و، يدافع فيه عن موقف ما
ً وصفياً، يصف فيه محاسن ومساوئ سلوكات   أو/، وشخص مانصا

ً باألسناد وموظفا  ً سرديا معبرا فيه عن حكاية ھزلية، مستعينا نصا
  .الموارد المناسبة 

ⴰ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ 4 
ⴳ  ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⴰ ⵔ ⵓ  ⵏ  ⵓ ⵙⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ  ⵡ ⵉ ⵙⵙ  ⵚⴹ ⵉ ⵚ , ⴳ  
ⵓ ⴼ ⴰ ⵔⵙ  ⴰ ⵎ ⵉ ⵔ ⴰ ⵢ ,ⵙ  ⵜ ⵎ ⴰ ⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵉ ⵎ ⵓ ⵏ ⵏ , ⴰ ⴷ  
ⵉ ⵙⵙ ⵏ ⵥ ⵉ  ⵓ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ  ⴷ  ⵜ ⵏ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ  ⵙ  
ⵉ ⵏ ⵥ ⴰ ⵜ ⵏ  ⵉ ⵎ ⴰ ⴽ ⴰ ⴷ ⵏ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙⵎ ⴰ ⴳ ⵍ ⵏ  ⴷ / 
ⵏ ⵉ ⵖ  ⵙ ⵏ ⵓ ⵎ ⵍ ⵏ  ⵜ ⵉ ⵖ ⴰ ⵔ ⵉ ⵡ ⵉ ⵏ  ⴷ  ⵡ ⴰ ⴳ ⴰ ⵔ ⵏ  ⵏ  
ⴽ ⵔ ⴰ  ⵏ  ⵓ ⴼ ⴳ ⴰ ⵏ , ⴷ / ⵏ ⵉ ⵖ  ⴰ ⵍ ⵙ ⵏ  ⵜ ⴰ ⵏ ⴼ ⵓ ⵙ ⵜ  
ⵜ ⴰ ⵎ ⵙ ⴹ ⵚ ⴰ ⵢ ⵜ , sg uynna yad ssnn, ⵙ  ⴽ ⵕ ⴰ ⴹ ⵜ  ⵏ  
ⵜ ⵡ ⵉ ⵏ ⴰ ⵙ  ⵉ  ⴽ ⵓ  ⵜ aⵎ ⵍ ⵎ ⴰ ⴷ ⵜ , ⴳ  ⵓ ⵙ ⵓ ⵔⵙ  
ⴰ ⵏ ⴰ ⵎ ⴽ ⴰ ⵏ , ⵙ  ⵓ ⵙ ⵎ ⵔⵙ  ⵏ  ⵜ ⵔⵙ ⴰ ⵍ  ⴷ  ⵉ ⵙ ⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  
ⴷ  ⵢ ⵓ ⵙ ⴰ ⵏ . 

 الموارد المتصلة بالكفاية -

ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  1   1 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam n usbdad 1 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 1موارد المرحلة 
- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã amssnçay;  - ملء نص حواري حجاجي؛  
- Afars n uäëiã amssnçay. - إنتاج نص حواري حجاجي.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  2   2  بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam n usbdad 1 d 2 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 2و 1موارد المرحلة  
- Isugam n usbdad 1 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 1موارد المرحلة  
- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã amskan; - ملء النص النصحي؛  
- Afars n uäëiã amskan. - إنتاج نص نصحي.  
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ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵓ ⵙⴱⴷ ⴰ ⴷ  3 3 بالمرحلة المتصلة األساسية الموارد
- Isugam n usbdad 1 d 2 d 3 n ufars amiwan; -  لإلنتاج الشفوي؛ 3و 2و 1موارد المرحلة 
- Isugam n usbdad 1 d 2 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 2و 1موارد المرحلة  
- Asftu; - اإلمالء؛  
- Asnmarra; - اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã asnummal; - ملء نص وصفي؛  
- Afars n uäëiã. - إنتاج نص وصفي.  
ⵉ ⵙⵓ ⴳ ⴰ ⵎ  ⵉ ⵙⵉ ⵍ ⴰ ⵏ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⵙⵓ ⴳ ⵔⵜ   4مرحلة بال المتصلة األساسية الموارد 4 
- Isugam n tsugrt 1;  -   كفاية اإلنتاج الشفھي؛موارد 
- Isugam n usbdad 1 d 2 d 3 n ufars amiray; -  لإلنتاج الكتابي؛ 3و  2و  1المرحلة  موارد  
- Asftu; -  اإلمالء؛  
- Asnmarra; -  اإلمالئية؛  
- Asmad n uäëiã amallas; -  ملء النص السردي؛  
- Afars n uäëiã amallas (tanfust tamsäãayt). -  الحكاية الھزلية(إنتاج نص سردي.(  

  فقرات البرنامج. 2.6.2

المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل
  القراءة

  الكتابة
األساليب والوظائف 

  التواصلية 
  التراكيب  المعجم

الصرف 
  والتحويل

  خط
نقل 
  وإمالء

  أسبوع التقويم التشخيصي  1

2   

فل
لط
ق ا
قو
ح

  

ام
تر
اح

فل  
لط
ق ا
قو
ح

  
ين
س
جن
 ال
ين
ة ب
وا
سا
لم
وا

 الدفاع عن موقف ما 
المعجم الخاص 
الجملة الفعلية   بحقوق الطفل

باستعمال أساليب 
  أخذ الكلمة

تصريف 
األفعال في 
  صيغة غير التام

نص 
قرائي 
حجاجي

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
 الدفاع عن موقف ما   3 والربط والترتيب

المعجم الخاص 
  بحقوق الطفل

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و   4

5  

فل
لط
ق ا
قو
ح

  

ام
تر
اح

فل  
لط
ق ا
قو
ح

  
ين
س
جن
 ال
ين
ة ب
وا
سا
لم
وا

 

 الدفاع عن موقف ما 
المعجم الخاص 
  بحقوق الطفل

أدوات 
  االستدراك

تصريف 
األفعال في 
  صيغة غير التام

نص 
قرائي 
 حجاجي

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
 الدفاع عن موقف ما   6  والربط والترتيب

المعجم الخاص 
  بحقوق الطفل

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  7

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  درجة نماء الكفايةأسبوع تقويم   9

10  

ية
رق
لط
ة ا
ربي
الت

ير  
س
 ال
ون
قان

م 
را
حت
ا

  

تقديم النصح لشخص 
  ما عن سلوك ما 

المعجم الخاص 
بقانون السير 
والوقاية من 
  الحوادث

  الجملة المنفية 
تصريف 

األفعال في 
  األمر

نص 
قرائي 
  تبييني

اإلمالء، قواعد 
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
  والربط والترتيب

11  

تقديم النصح لشخص 
ما عن سلوك ما 
باستعمال أساليب 

  النصح

المعجم الخاص 
بقانون السير 
والوقاية من 
  الحوادث

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  12

13  

ية
رق
لط
ة ا
ربي
الت

ير  
س
 ال
ون
قان

م 
را
حت
ا

  

تقديم النصح لشخص 
ما عن سلوك ما 
باستعمال أساليب 

  النصح

المعجم الخاص 
السير بقانون 

والوقاية من 
  الحوادث

  الجملة الشرطية
األفعال في 
صيغة غير 
  التام المنفي

نص 
قرائي 
  تبييني

اإلمالء، قواعد 
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
  والربط والترتيب

14  

تقديم النصح لشخص 
ما عن سلوك ما 
باستعمال أساليب 

  النصح

المعجم الخاص 
بقانون السير 
والوقاية من 
  الحوادث

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  15

  أسبوع تعلم اإلدماج  16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  17
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 المجال   األسبوع
 ةالقيم

  التربوية

  التعبير والتواصل
  القراءة

  الكتابة
األساليب والوظائف 

  التواصلية 
  التراكيب  المعجم

الصرف 
  والتحويل

  خط
نقل 
  وإمالء

18  

ت 
كا
لو
س

ئ 
او
س
وم

ن 
س
حا
م

ما
ص 

شخ
ت  
ذا
بال

ز 
زا
عت
اال

  

وصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

شخص ما باستعمال 
  أساليب الوصف

المعجم الخاص 
بوصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

الجملة   شخص ما
التعجبية 
باستعمال 
  أسماء الفاعلين

الصفات 
اسم (

  )الفاعل

نص قرائي 
  وصفي

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
  والربط والترتيب

19  

وصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

شخص ما باستعمال 
  أساليب الوصف

المعجم الخاص 
بوصف محاسن 

ومساوئ 
سلوكات شخص 

  ما
  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  20

21  

ت 
كا
لو
س

ئ 
او
س
وم

ن 
س
حا
م

ما
ص 

شخ
  

ز 
زا
عت
اال

ت
ذا
بال

  

وصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

شخص ما باستعمال 
  التعابير المسكوكة

المعجم الخاص 
بوصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

  شخص ما
الجملة الفعلية 

باستعمال 
التعابير 
  المسكوكة

الصفات 
اسم (

  )الفاعل

نص قرائي 
  وصفي

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 
كتابية لملء الفراغ 
 والربط والترتيب

22  

وصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

شخص ما باستعمال 
  التعابير المسكوكة

المعجم الخاص 
بوصف محاسن 
ومساوئ سلوكات 

  شخص ما
  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

ية
زل
لھ
ت ا
ايا
حك
ال

ث   
رو
مو
 ال
ين
ثم
ت

ي
طن
لو
ي ا
زل
لھ
ا

  

  حكاية ھزلية ماسرد 
المعجم الخاص 

بالحكايات 
األسلوب   الھزلية

المباشر وغير 
  المباشر

األفعال 
  المشتقة

حكايات 
ھزلية من 
  عالم الطفل

، قواعد اإلمالء
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
  سرد حكاية ھزلية ما  27  والربط والترتيب

المعجم الخاص 
بالحكايات 
  الھزلية

  التقويم والدعمالتوليف وأنشطة   28

29  

ية
زل
لھ
ت ا
ايا
حك
ال

ث   
رو
مو
 ال
ين
ثم
ت

ي
طن
لو
ي ا
زل
لھ
ا

  
 سرد حكاية ھزلية ما 

المعجم الخاص 
بالحكايات 
األسلوب   الھزلية

المباشر وغير 
  المباشر

األفعال 
  المشتقة

حكايات 
ھزلية من 
  عالم الطفل

اإلمالء، قواعد 
إمالئية، تمارين 

كتابية لملء الفراغ 
 سرد حكاية ھزلية ما   30  والترتيبوالربط 

المعجم الخاص 
بالحكايات 
  الھزلية

  التقويم والدعمأنشطة التوليف و  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34
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  الفرنسيةاللغة مادة 
التربوية الخاصة بتدريس الفرنسية بالتعليم االبتدائي في إطار الجھود المبذولة من لدن  يندرج تحيين التوجيھات والبرامج

. الوزارة من أجل تحسين خدمات المؤسسة التعليمية، وتوجيه الممارسة التربوية نحو تحقيق أھداف النظام التربوي المغربي
ديد المناھج التربوية ويستثمر مختلف الوثائق وقد تم تصميمھا وفق منظور بيداغوجي يواكب المستجدات المرتبطة بتج

   .المرجعية المؤطرة للعملية التعليمية التعلمية

  الفرنسية بالتعليم االبتدائياللغة مادة لتدريس  العامة التربوية التوجيھات. 1

   الموجھة األسس. 1.1
واستعماالتھا في المغرب،  بوضعية ھذه اللغةاألسس المرتبطة  عدد من إلى بالتعليم االبتدائي الفرنسيةتدريس  يستند
  :المعتمدة المقاربات والطرق البيداغوجيةو
 والثقافية االجتماعية للقيم حامل إطار: 

 االرتباط بقيم العقيدة اإلسالمية والھوية الوطنية ومبادئھا األخالقية والثقافية، وقيم المواطنة وحقوق اإلنسان ومبادئھا الكونية؛ -
 .القيم اإلنسانية العالميةاالنفتاح على  -
  يستھدف وظيفي تعلم: 

 ؛...)اكتساب كفايات لغوية وتواصلية، التربية على االختيار( االستجابة للحاجات التربوية للمتعلمين -
   .وخاصة بين اللغات دعم التعلمات في إطار التكامل بين المواد -
 والتحليل بالتفكير المالحظة تربط و التعلمية،-التعليمية العملية قلب في) ة(المتعلم تجعل شاملة منھجية مقاربة 

 :خالل من وذلك تواصلية، ألغراض يوظف منسجم إطار في والتركيب
 مشكلة لبناء التعلمات؛ - االنطالق من وضعيات -
 أو تواصلية محددة؛/تحليل الوضعية تبعا ألھداف لغوية و -
 نسق لغوي مندمج؛ فياكتشاف العناصر المتحكمة في بنية الوضعية وتجميعھا  -
 .تعبئة العناصر المدمجة لحل وضعيات مركبة -
 والمتعلمات المتعلمين بين الفوارق تدبير على منفتح تصور: 

 .النجاح للجميع وبالجميع عبر تنويع المقاربات والوسائل واألنشطة -
 المندمجة واألنشطة الرقمية الموارد يستدمج بيداغوجي نموذج  

  الفرنسية بالتعليم االبتدائي مادة اللغة مراحل تدريس . 2.1
يتجلى الھدف األساسي من تعليم وتعلم الفرنسية عبر مراحل التعليم االبتدائي في اكتساب الكفايات الالزمة للتحكم التدريجي 

الفرنسية ابتداء من تم إدراج اللغة وسعيا لتحقيق ھذا الھدف  ).ة(متعلمواالستخدام الوظيفي للغة وذلك تبعا للمسار الدراسي لل
، مع التركيز ضمن أنشطة التربية الفنية مدمجة شفھية وأنشطة خطية على شكل أنشطة لغوية ، وذلكالسنة األولى ابتدائي

  : خالل ھذه السنة على االستئناس بالسمع والنطق، وقد جاء ھذا االختيار نتيجة لعدة اعتبارات
 الدنيا؛ بالمستويات خاصة المضامين في والتخفيف المرونة من المزيد إتاحة 
 والمتعلمين؛ المتعلمات لدى والكتابية الشفوية الكفايات تنمية دعم 
 االبتدائي؛ التعليم من الثالثة السنة من بداية البسيطة اللغوية القواعد ببعض والمتعلمين المتعلمات تحسيس  
 نصوص مع مباشرة للتعامل والمتعلمين للمتعلمات الفرصة إلتاحة ابتدائي الثالثة السنة في القراءة برنامج تخفيف 

  الدراسية؛ السنة من الرابعة المرحلة من بداية القراءة

  :انسجاما مع ھذا التوجه، يتميز تدريس الفرنسية باالبتدائي بثالث مراحل أساسية
 ابتدائي؛ والثانية األولى السنتين وتتضمن االستئناس، مرحلة 
 ابتدائي؛ والرابعة الثالثة السنتين وتتضمن واالكتساب، االستئناس مرحلة 
 ابتدائي والسادسة الخامسة السنتين وتتضمن اإلعدادي، للثانوي والتھييء والتقوية االكتساب مرحلة.  

وتعطى األولوية، في ھذا المستوى، لألنشطة الشفھية . الفرنسيةب )ة(المتعلم استئناستعتبر السنة األولى ابتدائي بداية 
أما في السنة الثانية فقد أدرجت، . وأنشطة التخطيط...) األناشيد، الحكايات، القصص، السكتشات، التمثيلياتالحوار، (

إضافة لألنشطة الشفھية، أنشطة القراءة والكتابة لتحسيس المتعلمات والمتعلمين بالمبادئ األولية للقراءة عبر دراسة بعض 
   .وف البسيطةالحر

  :بعين االعتباراآلتية  اصرالعنأخذ وفي ھذا الصدد، تم 
 الخارجي؛ ومحيطھا المدرسة 
 الشخصية؛ وحاجاته) ة(للمتعلم المباشر المحيط 
 التعلمات بناء في) ة(المتعلم إشراك. 
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وإذا كان مجال الشفوي ھو المھيمن في السنتين األولى والثانية ابتدائي، فإن مجال الكتابي يصبح أكثر أھمية كلما تقدم 
  .في مساره الدراسي االبتدائي )ة(المتعلم

   الفرنسية بالتعليم االبتدائياللغة تعليم وتعلم مبادئ . 3.1
  :مجموعة من المبادئيستند تدريس الفرنسية بالتعليم االبتدائي إلى 

 باالكتساب؛ مرورا والتعميق الترسيخ إلى والتلمس التحسيس من التعلمات في التدرج مبدأ 
 إرساء أسابيع ضمن والمعالجة والدعم والتقويم والتوليف للربط أنشطة وإدماج المضامين في تخفيف( التخفيف مبدأ 

 ؛)الموارد
 ومبدأ والثالثة، والثانية األولى السنوات في واإلمالئية والصرفية والتركيبية األسلوبية الظواھر تمرير في اإلضمار مبدأ 

 المتبقية؛ السنوات في بھا التصريح
 مختلف موارد وبين جھة من الواحدة التعلمية الوحدة موارد بين التكامل ويعني: المادة لبرنامج الداخلي التكامل مبدأ 

 الكفاية؛ نماء على يساعد بما أخرى، جھة من التعلمية الوحدات
 الموادالدراسية باقي مع التكامل مبدأ. 

 بالتعليم االبتدائي  الفرنسيةمادة اللغة امج نبرتنظيم . 2

 الغالف الزمني والمكونات . 1.2

  المكونات الغالف الزمني األسبوعي  السنوات الدراسية
  أنشطة شفھية ومندمجة، تخطيط  ساعة ونصف  السنة األولى

  شفھية ومندمجة، قراءة، كتابةأنشطة   ساعتان  الثانيةالسنة 
  ي، القراءة، الكتابة، األنشطة المندمجةالتعبير الشفھ  ساعات 7  السنة الثالثة
  ، األنشطة المندمجةعد اللغةقواالتعبير الشفھي، القراءة، الكتابة،   ساعات 7  السنة الرابعة
  ، التعبير الكتابي، األنشطة المندمجةاللغة قواعدالتعبير الشفھي، القراءة،   ساعات 7  السنة الخامسة
  ، التعبير الكتابي، األنشطة المندمجةاللغة قواعدالتعبير الشفھي، القراءة  ساعات 7  السنة السادسة

  اعتبارات تنظيمية. 2.2

 :في بناء برنامج الفرنسية للسنوات الست من التعليم االبتدائياستحضار مجموعة من االعتبارات تم 
 كفاية؛ مراحل أربع إلى الدراسّية السنة تنقسم 
 لإلدماج؛ وأسبوعان الموارد لتعلّم أسابيع سّتة كفاية مرحلة لكل تخصص 
 يستغرق وحدتين من كفاية مرحلة كل وتتكون التعلمية، الوحدات لنظام االبتدائي بالتعليم الفرنسية اللغة تدريس يخضع 

 معين؛ مضموني بمجال وحدة كل وترتبط أسابيع ثالثة منھا الواحدة تنفيذ
  والتقويم التوليف ألنشطة الثالث واألسبوع الموارد، إلرساء تعلمية وحدة كل من والثاني األول األسبوعان يخصص 

 والدعم؛
 من تتدرج وضعيات أو/و تمارين شكل على وينجز أكثر، أو موردين بين وتمفصالت ترابطات إيجاد بالتوليف، يقصد 

 لإلدماج؛ التدريجي للتعلم فرصة وتشكل أخرى، إلى تعلمية وحدة من التركيب حيث
 اإلدماج لتعلم األول األسبوع يخصص بالكفاية، المرتبطة الموارد إلدماج أسبوعان يأتي اثنتين، وحدتين تنفيذ بعد 

 الكفاية؛ نماء درجة لتقويم الثاني واألسبوع
 يمكن التي األنشطة ومن. المندمجة لألنشطة األسبوعي، الزمني الغالف ضمن دقيقة، 45 إلى 30 من حصة تخصص 

 واألغاني والقصص والرواية المسرح وميوالتھم، والمتعلمات المتعلمين لمستوى تبعا الصدد، ھذا في استثمارھا
 ھذه تندرج أن ويستحسن... لألطفال أفالم وعرض التربوية والخرجات المدرسية واإلذاعة التربوية بواأللعا واألناشيد
  .وھادف واضح بيداغوجي مشروع ضمن األنشطة
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  مادة التربية اإلسالمية
  لتوجيھات التربويةا. 1

  توجيھات عامة . 1.1

  األھداف .1.1.1
  :تروم مادة التربية اإلسالمية في السلك االبتدائي تحقيق األھداف اآلتية لدى المتعلمات والمتعلمين

 الشريفة؛ النبوية والسنة الكريم القرآن من انطالقا نفوسھم في وتثبيتھا اإلسالمية العقيدة قيم ترسيخ  
 والتدبر؛ التفكير من النابع اإليمان أساس على والمتعلمات المتعلمين وجدان في التوحيد عقيدة ترسيخ 
 اإلسالمي؛ الدين تعاليم وفق للتصرف الضرورية والقيم والمھارات المعارف اكتساب 
 البيئة؛ واحترام الصحية القواعد تطبيق على التعود 
 اآلخر؛ واحترام واالنفتاح والتسامح والتضامن والتكافل التعايش فضائل على التنشئة 
 والواجبات؛ والحقوق المواطنة قيم على التربية 
 تربية بدنية؛ صحية تربية اإلسالمية التربية من يجعل الذي الشمولية لمبدأ اعتبارا المتوازنة اإلسالمية الشخصية بناء 

  .وجدانية إيمانية تربية ؛ جمالية تربية مھنية؛ عملية تربية اجتماعية؛ تربية عقلية؛ علمية

  المبادئ الموجھة لبرنامج المادة. 2.1.1

  :يقوم برنامج مادة التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي على مجموعة من المبادئ الموجھة، نلخصھا فيما يأتي
 شخصية تكوين بھدف بالعمل والعلم بالسلوك الفكر فيھا يلتحم متكاملة وحدة اإلسالمية التربية مادة مكونات اعتبار 

 ومتكاملة؛ منسجمة
 اللولبي للتصور طبقا اإلسالمية التربية مادة مكونات مضامين تشكل التي والمھارات المفاھيم اكتساب في التدرج 

 والمتعلمات؛ للمتعلمين العمرية الخصوصيات مراعاة مع التصاعدي
 وضعيات أو الواقع من مستمدة حقيقية مواقف من انطالقا تعلماته بناء في ومشاركته) ة(المتعلم دور على التركيز 

 مشكلة؛
 وفھم النصوص كقراءة األخرى الدراسية الوحدات برامج مع اإلسالمية التربية برنامج تقاطعات االعتبار بعين األخذ 

 ببرنامج عالقتھا في والواجبات والحقوق المواطنة قيم على والتربية العربية، اللغة ببرنامج عالقتھا في معانيھا
 مما التقاطعات؛ من ذلك وغير العلمي، والنشاط البدنية بالتربية عالقتھا في والوقائية الصحية والتربية االجتماعيات،

 وتنمية القيم على التربية تعزيز في ومسھمة المواد باقي مكونات مع مترابطة اإلسالمية التربية مادة مكونات يجعل
 الكفايات؛

 التي التدريس ألساليب تفاديا الشرعية النصوص ومناقشة وتحليل لدراسة متنوعة تعلمية تعليمية وضعيات من االنطالق 
 والتلقين؛ الحفظ على تقوم

 بالحياة؛ اإلسالمية التربية برنامج دروس ربط 
 والحديثية؛ القرآنية النصوص اختيار في والدقة الضبط تحري 
 الشاذة اآلراء واجتناب المؤمنين، وإمارة األشعرية والعقيدة المالكي المذھب في المتمثلة المغربية بالثوابت االلتزام 

  والفقھاء؛ المفسرين واختالفات
 والمحتويات المضامين على وليس الكفايات تنمية على ترتكز التي التعلمات وظيفية من االنطالق. 

  التربية اإلسالميةمادة العام لالبيداغوجي تنظيم ال 3.1.1

 المادة مكونات 
  :تشتمل مادة التربية اإلسالمية على المكونات اآلتية

  ؛)في جميع السنوات(القرآن الكريم  -
 ؛)في جميع السنوات(العقيدة والعبادات  -
   ؛)6و 5و 4في السنوات (السيرة النبوية  -
  ؛)6و 5و 4و 3مدمج مع اآلداب اإلسالمية في السنوات (النبوي الحديث  -
 ).في جميع السنوات(اآلداب اإلسالمية  -
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 الحصص توزيع   
  :راسية وفق الجدول اآلتيتتوزع حصص مكونات مادة التربية اإلسالمية عبر السنوات الد

 دة الزمنية اإلجماليةالم الواحدة مدة الحصة الحصصعدد  المكونات  المستوى

السنتان األولى 
  والثانية

 س 2 د 30 4 القرآن الكريم

 د 45 د 45 1 العقائد والعبادات

 د 30 د 30 1 اآلداب اإلسالمية

 د 15س  3 - 6 المجموع

السنتان الثالثة 
  والرابعة

 س 2 د 30 4 القرآن الكريم

 د 30 د 30 1 العقائد والعبادات

 د 30 د 30 1 السيرة النبوية / الحديث النبوي واآلداب

 س 3 - 6 المجموع

السنتان الخامسة 
  والسادسة

 د 30س  1 د 45 2 القرآن الكريم

 د 45 د 45 1 العقائد والعبادات

 د 45 د 45 1 السيرة النبوية / الحديث النبوي واآلداب

 س 3 - 4 المجموع

  المعينات الديدكتيكيةو التعليميةالوسائل . 4.1.1
  :حسب طبيعتھا ووظيفتھا وارتباطھا بمكونات المادة، فمنھاتتنوع 
 والمتعلم؛ للمتعلمة الشخصية والتجربة الحياتية والمواقف القدوة  
 وغيرھا؛ والحوار البيانية، واألساليب والقصة، كالمثال، اللفظية الوسائل 
 نافع؛ عن ورش رواية باعتماد القرآني النص قراءة في توظف التي الصوتية كالتسجيالت السمعية الوسائل  
 القرآن وأقراص تعليمية، لبرامج المتضمنة المعلوميات وأقراص الفيديو، كأشرطة الرسمية البصرية السمعية الوسائل 

 ... واألصول والفقه النبوية، والسنة وعلومه، الكريم
 والحديثية؛ القرآنية النصوص كتابة في التعليمية الشفافات 
 ؛...)الفيديو جھاز الضوئي، العاكس الحاسوب،( الرقمية والتكنولوجيات الوسائل 
 وغيرھا الكتب في الواردة الثابتة الصور. 

  التقويم والدعم . 5.1.1

والعملية في عالقتھا بالدروس السلوكية النظرية وبالتركيز أساسا على الجوانب  المتعلمين والمتعلماتيتم تقويم مكتسبات 
 :في مختلف المكونات ممن خاللھا مكتسباتھ ونالمقررة؛ مما يفرض إدراج وضعيات مشكلة مستمدة من الواقع، يدمج

 والتدبر؛ والترتيل الحفظ يغطي الكريم القرآن مكون في والمتعلمات المتعلمين أداء تقويم 
 والقيمي؛ والعملي النظري يغطي اداتالعب مكون في والمتعلمات المتعلمين أداء تقويم 
 والقيمي؛ والعملي النظري يغطي والحديث اإلسالمية اآلداب مكون في والمتعلمات المتعلمين أداء تقويم 
 والقيمي النظري الجانب يغطي السيرة مكون في والمتعلمات المتعلمين أداء تقويم. 

  مادة التربية اإلسالميةالدراسي لبرنامج ال. 2

  توجيھات خاصة بمكونات المادة. 1.2

  القرآن الكريم. 1.1.2
  من المصحف الشريف 60، 59، 58، 57يتكون برنامج القرآن الكريم للسنوات الست للتعليم االبتدائي من الفاتحة واألحزاب .

 ؛5و 4، وحزب كامل خاص بكل سنة من السنتين 6و 3و 2و 1أما برنامج كل سنة فھو نصف حزب في السنوات 
 اآلتية االعتبارات وفق الكريم القرآن دروس دمتق: 

الخلط بين نفس (نظرا للصعوبات التي قد يطرحھا الرسم المصحفي أمام متعلمات ومتعلمي السنتين األولى والثانية  -
يؤجل تقديم القران الكريم بالرسم العثماني إلى ) الحروف والتي يختلف رسمھا في القراءة عن رسمھا في القران

 ؛الثانيةالسنة بداية المرحلة الثالثة من 
 ، وفي حصتين في السنتين)دقيقة في كل حصة 30( 4 و 3و 2و 1حصص في السنوات  4يقدم الدرس القرآني في  -

  ؛)دقيقة في كل حصة 45( 6و 5
 ؛يراعى مستوى المتعلمات والمتعلمين وطول السور عند تقسيم الجزء المقرر في كل أسبوع -
 ؛السور القرآنية في الفصل بالنسبة للمستوى األول والثانييتم تحفيظ  -
 يدرس القرآن الكريم تالوة وحفظا وتدبرا؛ -
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 الرسم العثماني في كتابة السور المقررة؛ يعتمد -
اءة برواية س القرآن الكريم وفق القواعد الصحيحة للتالوة والترتيل والتجويد، وينبغي في ھذا الصدد اعتماد قريدر -

 ورش عن نافع؛
بعض قواعد القراءة وأحكام التجويد، وتحديد ا لتطور نموھم المعرفي والعقلي، ، تبعن والمتعلماتوالمتعلمف يتعر -

 في النصوص القرآنية المقررة؛ وإكسابھم مھارات الترتيل والتجويد؛ ؛موقعھا
 ح بقواعد التجويد ابتداء من السنة الرابعة؛يصر -
 عند التعامل مع حفظ النصوص القرآنية المقررة؛ المتعلمين والمتعلماتالفروق الفردية بين  تراعى -
 ؛المتعلمين بكتاب هللا اعتقادا وقوال وعمال والتزاما بما ينص عليه من أخالق وآدابو ربط المتعلماتيتم  -

  العقيدة والعبادات. 2.1.2

 النبوية والسيرة الشريف، النبوي والحديث اإلسالمية، واآلداب والعبادات، العقيدة دروس موضوعات تدرج في يراعى 
 ؛)ة(للمتعلم العقلي النمو تطور

 مكون لتدريس األخرى الثالث والمراحل العقيدة، دروس لتقديم دراسي مستوى كل من األولى المرحلة تخصص 
 العبادات؛

 التيمم الصالة، الوضوء،( العبادات في العملي الجانب على التركيز.( 

  اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي الشريف. 3.1.2

 المكونين ھذين بين الفصل يتم ال بحيث النبوية، لألحاديث حاملة اإلسالمية اآلداب دروس تقدم الثالثة السنة من ابتداء 
 أو دينية قصة الواقع؛ من مستمدة حقيقية مواقف( المشكلة الوضعية ُتتخذ بل ،)اإلسالمية واآلداب النبوي الحديث(

 وقراءة تسميعا معالجته تتم ،)نبوي حديث( باستشھاد يتوج الذي اآلداب لدرس منطلقا) معيشة ظاھرة أو اجتماعية
 اآلداب عناوين فقراته تضمنت بحيث المنھجي، التوجه لھذا مستجيبا والحديث اآلداب برنامج جاء وقد. وفھما وشرحا

 ؛بھا المتعلقة النبوية واألحاديث المستھدفة،

 السيرة النبوية. 4.1.2

 استيعاب على قدرة أكثر المرحلة ھذه خالل) ة(المتعلم يكون بحيث الرابعة؛ السنة من ابتداء النبوية السيرة دروس تقدم 
 والمكاني؛ الزماني بعديھا في النبوية السيرة أحداث

 والفھم التقديم( منھجيتھا ألن النبوية، السيرة دروس لتقديم حصتين تخصيص تم النموذج بتقديم التربية ألھمية نظرا 
 أطول؛ وقتا تقتضي) بالموقف المتصلة والمواقف والعبر المغزى واستخالص والتدبر

 ؛...لآلخرين معاملته وأمانته، صدقه): ص( الرسول حياة في قيمي بعد ذات بارزة مواقف على التركيز يتم 
 وترسيخھا والقيم المواقف إلكساب النبوية والسيرة والحديث اإلسالمية اآلداب مواضيع معالجة عند القيم مدخل يعتمد 

 الكينونة معرفة إلى ثم) العبادات(الفعل معرفة إلى) والعقيدة القران( المعرفة من به لالنتقال وذلك ،)ة(المتعلم لدى
 ).والسيرة والحديث اآلداب(

  رنامج مادة التربية اإلسالميةب. 2.2
  السنة األولى. 1.2.2

  ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.1.2.2
 ومراحلھا الكفاية 

 1المرحلة 
حال من خالل التعبير  )ة(المتعلم يقدم مسموعة، أو مصورة أسناد وباعتماد دالة وضعية وفي األولى السنة من األولى المرحلة نھاية في

 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات حفظه ماوموظفا  ،مكتسباته السابقة انطالقا منسلوك إيجابي تبني عن رأي أو اتخاذ موقف أو 
   ).والتحية التسمية(واآلداب اإلسالمية  )صلعم والرسولهللا واإلسالم (ما اكتسبه في مجال العقيدة و شريفة

  2المرحلة 
حال من خالل  )ة(المتعلم يقدم مسموعة، أو مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي األولى السنة من الثانية المرحلة نھاية في

 وأحاديث كريمة سور وآيات من حفظه ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا سلوك إيجابي تبني التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو 
   .)والمشيئة الحمدلة(اإلسالمية واآلداب  )الوضوء عمليا(وما اكتسبه في مجال العبادات  شريفة نبوّية

 3المرحلة 
حال من خالل التعبير  )ة(المتعلم يقدم مسموعة، أو مكتوبة أو مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي الثالثة المرحلة نھاية في

 نبوّية وأحاديث كريمة سور وآيات من حفظه ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا سلوك إيجابي تبني عن رأي أو اتخاذ موقف أو 
   ).والتيمن الشكر( واآلداب اإلسالمية )الصبح والظھر والعصر عمليا صلوات(وما اكتسبه في مجال العبادات  شريفة

  4المرحلة 
حال من خالل التعبير عن  )ة(المتعلم يقدم مسموعة، أو مكتوبة أو مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي األولى السنة نھاية في

 شريفة نبوّية وأحاديث كريمة سور وآيات من حفظه ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا سلوك إيجابي تبني رأي أو اتخاذ موقف أو 
 الشكر ،والمشيئة الحمدلة ،والتحية التسمية( واآلداب اإلسالمية) ةالصالالوضوء و(العبادات ومجال  ،العقيدة وما اكتسبه في مجال

  ).المحتاجين إلى واإلحسان بالوالدين البر ،والتيمن
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 بالكفاية المرتبطة الموارد 

  1الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛س والفلق واإلخالص والمسد والنصريحفظ سور الفاتحة والنا -
 ؛يتدبر معاني السور واآليات المدروسة -
 ؛واحديتعرف أن هللا  -
 يتعرف أن اإلسالم دين هللا؛ -
 رسول هللا؛) صلعم(يتعرف أن محمدا  -
  ؛تعالى يتعرف أن القرآن كالم هللا -
 ؛يتعرف أركان اإلسالم -
  يستعمل لفظتي التسمية والتحية؛ -

  2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛والھمزة وقريش والفيل والماعون يحفظ سور الكافرون والكوثر -
  واآليات المدروسة؛يتدبر معاني السور  -
 الح للوضوء؛يميز الماء الص -
  يتعلم كيفية التوضؤ؛ -
 مشيئة؛يتعرف صيغة الحمدلة وال -
  في وضعيات متنوعة؛صيغة الحمدلة والمشيئة  يطبق -

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يحفظ سور العصر والتكاثر والقارعة والعاديات والزلزلة؛ -
  يتدبر معاني السور واآليات المدروسة؛ -
  يتعلم كيفية أداء صالة الصبح والظھر والعصر؛ -
 يتعرف صيغة الشكر والتيمن؛ -
  يطبق صيغة الشكر والتيمن في وضعيات مختلفة؛ -

  4الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يحفظ سور البينة و القدر والتين والشرح؛ -
  يتدبر معاني السور واآليات المدروسة؛ -
 يتعلم كيفية أداء صالة المغرب والعشاء؛ -
 رف فضائل البر بالوالدين واإلحسان إلى المحتاجين؛يتع -
  يتشبع بفضائل البر بالوالدين واإلحسان إلى المحتاجين؛ -

  فقرات البرنامج. 2.1.2.2
 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع

 تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 

  األولى

 بسم هللا :التسمية ديني، محمد نبييهللا ربي، اإلسالم  سورة الفاتحة

 بسم هللا :التسمية القرآن الكريم كالم هللا تعالى سورة الناس 3

 توليف وتقويم ودعم سورة اإلخالص 4

 السالمرد / السالم عليكم  :التحية أركان اإلسالم سورة الفلق 5

 السالمرد / السالم عليكم  :التحية أركان اإلسالم سورة المسد 6

 توليف وتقويم ودعم سور النصر 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

المرحلة 

  الثانية

 الحمد  :لةالحمد الماء الصالح للوضوء سورة الكافرون

 الحمد  :لةالحمد الوضوء عمليا سورة الماعون 11

 توليف وتقويم ودعم الكوترسورة  12

 إن شاء هللا :المشيئة الوضوء عمليا قريشسورة  13

 إن شاء هللا :المشيئة الوضوء عمليا سورة الفيل 14

 توليف وتقويم ودعم سورة الھمزة 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع
18 

المرحلة 
 الثالثة

 جزاك هللا خيرا :الشكر صالة الصبح عمليا سورة العصر
 جزاك هللا خيرا :الشكر صالة الصبح عمليا سورة التكاثر 19
 ودعمتوليف وتقويم  سورة القارعة 20
 التيمن صالة الظھر عمليا سورة العاديات 21
 التيمن صالة العصر عمليا سورة الزلزلة 22
 توليف وتقويم ودعم سورة الزلزلة 23
 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

حلة المر
 الرابعة

 البر بالوالدين صالة المغرب عمليا سورة البينة
 البر بالوالدين صالة المغرب عمليا سورة البينة 27
 توليف وتقويم ودعم سورة البينة 28
 اإلحسان إلى المحتاجين صالة العشاء عمليا سورة القدر 29
 اإلحسان إلى المحتاجين صالة العشاء عمليا سورة التين 30
 وتقويم ودعمتوليف  سورة الشرح 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  السنة الثانية. 2.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.2.2.2

 ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

حال من  )ة(المتعلممشكلة دالة وباعتماد أسناد مصورة أو مكتوبة أو مسموعة، يقدم - في نھاية المرحلة األولى من السنة الثانية وفي وضعية
حفظه من سور وآيات كريمة  ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 

واآلداب ) الطھارة(العبادات و )هللا رب العالمين ومحمد رسول هللا وأركان اإلسالم(وأحاديث نبوّية شريفة وما اكتسبه في مجال العقيدة 
  ).طاعة هللا وشكره وطاعة الوالدين(اإلسالمية 
 2المرحلة 

من  حال )ة(المتعلم يقدم مسموعة، أو مكتوبة أو مصورة أسناد وباعتماد دالة حياتية وضعية وفي الثانية السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 كريمة من سور وآيات حفظه ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 

آداب آداب اآلكل و(واآلداب اإلسالمية  )ونواقضه والوضوء الماء الصالح للوضوء(وما اكتسبه في مجال العبادات  شريفة نبوّية وأحاديث
  ).السير

 3المرحلة 
من  حال )ة(المتعلم يقدم مسموعة، أو مكتوبة أو مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي الثانية السنة من الثالثة المرحلة نھاية في

 كريمة من سور وآيات حفظه ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 
على  الحرص(واآلداب اإلسالمية  )صالة الصبح عمليا، الخمس وأوقاتھا الصلوات(وما اكتسبه في مجال العبادات  شريفة نبوّية وأحاديث
  ).المحافظة على النباتاتو النظافة

 4المرحلة 
حال من خالل التعبير عن  )ة(المتعلممشكلة دالة وباعتماد أسناد مصورة أو مكتوبة أو مسموعة، يقدم - في نھاية السنة الثانية وفي وضعية

حفظه من سور وآيات كريمة وأحاديث نبوّية شريفة  ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 
 ،طاعة هللا وشكره وطاعة الوالدين(واآلداب اإلسالمية ) صالةالوضوء والالطھارة و(العبادات  ومجال ،العقيدة ه في مجالوما اكتسب

  ).والصدق الرفق بالحيوان ،والمحافظة على النباتات الحرص على النظافة ،آداب اآلكل وآداب السير

 بالكفاية المرتبطة الموارد 
  1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 السنة األولى؛يستظھر سور -
 ؛ويتدبرھا يحفظ سورة العلق -
 يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
  ؛انن طاعته وشكره واجبرسوله، وأ احمديتعرف أن هللا رب العالمين وأن م -
  يتعرف أركان اإلسالم؛ -
 طھارة البدن والثوب والمكان؛يتعرف  -
 ؛النظافةيتعرف آداب المحافظة على  -
  يحافظ على نظافته ونظافة محيطه؛ -
  يحافظ على نظافة بدنه وثوبه ومحيطه؛ -
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  2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 ؛ويتدبر معانيھما تي األعلى والغاشيةيحفظ سور -
  آيات من السور المدروسة؛يرتل  -
 ويتوضأ؛يميز الماء الصالح للوضوء،  -
  ؛يتعرف بعض نواقض الوضوء -
 ؛يتعرف آداب األكل وآداب السير -
  يستدمج عادات وسلوكات حسنة في األكل والسير؛ -

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يحفظ سورتي الفجر والبلد ويتدبر معانيھما؛ -
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
 يميز أوقات الصلوات؛ -
 يتعلم كيفية أداء الصلوات الخمس؛ -
 يحافظ على الصلوات الخمس؛ -
 يتعرف طاعة الوالدين؛ -
  في سلوكاته؛ يترجم طاعة الوالدين -
 المحافظة على النباتات؛ كيفيةيتعرف  -
  يحافظ على النباتات؛ -

  4الموارد المتصلة بالمرحلة 

 معانيھا؛يحفظ سور الشمس والليل والضحى ويتدبر  -
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
 يتعلم كيفية أداء صالة الجمعة؛ -
 يحافظ على صالة الجمعة؛ -
 يتعرف بعض مبطالت الصالة ؛ -
  تجنب مبطالت الصالة؛ي -
 يتعرف آداب الرفق بالحيوان ويحسن معاملته؛ -
  يتعرف فضائل الصدق ويتحلى بھا؛ -

 فقرات البرنامج. 2.2.2.2
 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع

 تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 

  األولى

تقويم سور من برنامج 

 السنة األولى

 طاعة هللا ومحبته هللا رب العالمين، محمد رسول هللا

 شكر هللا تعالى على نعمه أركان اإلسالم 3

 توليف وتقويم ودعم 4

5 

 سورة العلق
 طھارة البدن والثوب والمكان

على النظافةالحرص    

 6 

 توليف وتقويم ودعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

المرحلة 

  الثانية

 سورة األعلى

 الماء الصالح للوضوء
 آداب اآلكل

 الوضوء عمليا 11

 توليف وتقويم ودعم 12

13 

 سورة الغاشية
 آداب السير من نواقض الوضوء

14 

 توليف وتقويم ودعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 نماء الكفايةأسبوع تقويم درجة  17
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 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع
18 

المرحلة 
 الثالثة

 سورة الفجر

 طاعة الوالدين الصلوات الخمس وأوقاتھا
 صالة الصبح عمليا 19 

 ودعمتوليف وتقويم  20
الظھر والعصر عمليا صالتا 21  

 المحافظة على النبات
22 

 سورة البلد
المغرب والعشاء عمليا صالتا  

 توليف وتقويم ودعم 23
 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

حلة المر
 الرابعة

 الرفق بالحيوان صالة الجمعة سورة الشمس
27 
28 

 سورة الليل
 توليف وتقويم ودعم

29 
 الصدق مبطالت الصالة

30 
 سورة الضحى

 توليف وتقويم ودعم 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 السنة الدراسيةإجراءات آخر  34

  السنة الثالثة. 3.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.3.2.2

 ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

حال  )ة(المتعلمأومسموعة، يقدم /أو مصورة و/دالة وباعتماد أسناد مكتوبة و مشكلةـفي نھاية المرحلة األولى من السنة الثالثة وفي وضعية
حفظه من سور وآيات كريمة  ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 

واآلداب اإلسالمية ) الكتب السماويةو خاتم الرسل،) ص(هللا خالق كل شيء، ومحمد (وأحاديث نبوّية شريفة وما اكتسبه في مجال العقيدة 
  ).عاشرة، وبر الوالدينحسن الم(

 2المرحلة 
حال  )ة(المتعلمأو مسموعة، يقدم /أو مصورة و/دالة وباعتماد أسناد مكتوبة و مشكلةـفي نھاية المرحلة الثانية من السنة الثالثة وفي وضعية

حفظه من سور وآيات كريمة  ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 
الرحمة، واجتناب (واآلداب اإلسالمية  ،)اإلقامةو من فرائض الوضوء، واآلذان(وأحاديث نبوّية شريفة وما اكتسبه في مجال العبادات 

  .)الغش
 3المرحلة 

حال  )ة(المتعلمأو مسموعة، يقدم /أو مصورة و/دالة وباعتماد أسناد مكتوبة و مشكلةـفي نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة وفي وضعية
حفظه من سور وآيات كريمة  ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 

اجتناب الكالم (واآلداب اإلسالمية ) السريةو الصلوات الجھريةو الصالة،شروط (وأحاديث نبوّية شريفة وما اكتسبه في مجال العبادات 
  ).الصدقالتحلي بالقبيح، و

 4مرحلة ال
حال من خالل التعبير  )ة(المتعلمأو مسموعة، يقدم /أو مصورة و/مشكلة دالة وباعتماد أسناد مكتوبة وـفي نھاية السنة الثالثة وفي وضعية

حفظه من سور وآيات كريمة وأحاديث نبوّية  ماانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 
الرحمة و ،المعاشرة وبر الوالدينحسن ( واآلداب اإلسالمية) الوضوء والصالة(العبادات  ومجال ،العقيدة شريفة وما اكتسبه في مجال

  .)التسولاألشرار واجتناب و ،اجتناب الكالم القبيح والتحلي بالصدقو ،واجتناب الغش

 بالكفاية المرتبطة الموارد 
  1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  من السنة األولى والثانية؛يستظھر سورا  -

 ؛ويتدبر معناھا حفظ سورة التكويري -

 يرتل آيات من السور المدروسة؛ -

 وأن محمدا رسوله؛يتعرف أن هللا خالق كل شيء  -

  يتعرف الكتب السماوية؛ -

 ؛والبر بالوالدينيتعرف آداب حسن المعاشرة  -

  يترجم آداب حسن المعاشرة والبر بالوالدين في سلوكاته؛ -
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  2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛ويتدبر معانيھما والمطففين يحفظ سورتي االنفطار -
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
  ؛يتعرف فرائض الوضوء -
 ألفاظ اآلذان؛ يتعرف -
  ؛ويستعملھا اإلقامةيتعرف ألفاظ  -
 ويجسدھا في سلوكاته؛ يتعرف آداب الرحمة -
  ؛ويجتنبه الغش مضاريتعرف  -

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛ويتدبر معانيھما يحفظ سورتي المطففين واالنشقاق -
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
 يتعرف شروط الصالة؛ -
  ؛ويحرص عليھا الصالة الجھرية والسريةإقامة يتعلم  -
 الصدق من خالل حديث نبوي شريف؛ فضائليتعرف  -
 يتعامل بالصدق وينصح به مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -
 يميز بين الكالم الطيب والكالم القبيح؛ -
  ؛وينصح بتجنبه مستشھدا بحديث نبوي شريف القبيحيتجنب الكالم  -

  4بالمرحلة الموارد المتصلة 
 ا؛مويتدبر معانيھ البروج والطارقيحفظ سور  -
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
 ويحرص عليھا؛ عةاصالة الجم يتعرف فضل -
  صالة العيدين ويحرص عليھا؛يتعرف  -
 ؛انطالقا من حديث نبوي شريف األخيار ورفاق السوءيميز بين  -
 ؛وينصح بتجنبھم مستشھدا بحديث نبوي شريف يجتنب مرافقة األشرار -
 يتعرف مضار التسول انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -
  يتحلى بقيم الكفاف والعفاف؛ -

 فقرات البرنامج. 2.3.2.2
 اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع

 تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 

  األولى

تقويم ودعم سور من برنامج 

 السنة األولى
خير األصحاب " :حسن المعاشرة هللا جل جالله خالق كل شيء

عند هللا خيرھم لصاحبه، وخير 

 3 "الجيران عند هللا خيرھم لجاره
تقويم ودعم سور برنامج 

 السنة الثانية
 خاتم الرسل) ص(محمد 

4 

 سورة التكوير

 توليف وتقويم ودعم

5 

 الكتب السماوية

رضى هللا في رضى : "بر الوالدين

كم تبركم آباءبروا "، "الوالدين

 "أبناؤكم
6 

 توليف وتقويم ودعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 الكفايةأسبوع تقويم درجة نماء  9

10 

المرحلة 

  الثانية

 سورة االنفطار
 من فرائض الوضوء

 ،"من ال يرحم ال يرحم: "الرحمة

ارحموا من في األرض يرحمكم "

 "من في السماء
11 

 توليف وتقويم ودعم 12

13 
 "من غشنا فليس منا: "اجتناب الغش اآلذان واإلقامة سورة المطففين

14 

 توليف وتقويم ودعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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 اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع
18 

المرحلة 
 الثالثة

 شروط الصالة المطففينسورة 
ليس المؤمن : "اجتناب الكالم القبيح

بطعان وال لعان وال فاحش وال 
 19 "بذيء

20 
 سورة االنشقاق

 توليف وتقويم ودعم
21 

 الصلوات الجھرية والسرية: الصالة عمليا
إن الصدق يھدي إلى البر، : "الصدق

 22 "وإن البر يھدي إلى الجنة
 وتقويم ودعمتوليف  23
 أسبوع تعلم اإلدماج 24
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

حلة المر
 الرابعة

 سورة البروج
 صالة الجماعة

إياكم وقرين : "اجتناب األشرار
 27 "السوء، فإنك به تعرف

 توليف وتقويم ودعم 28
29 

 صالة العيدين سورة الطارق
اليد العليا، خير من : "اجتناب التسول

 30 "اليد السفلى
 توليف وتقويم ودعم 31
 أسبوع تعلم اإلدماج 32
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  السنة الرابعة. 4.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.4.2.2

 ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

حال من  )ة(المتعلم يقدم أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد وباعتماددالة  مشكلة-وضعية وفي الرابعة السنة نھاية المرحلة األولى من في
 كريمة من سور وآيات ما حفظهانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 

العفو عند (واآلداب اإلسالمية  )،اإلسالم واإليمان واإلحسان، والرسل واألنبياء(وما اكتسبه في مجال العقيدة  شريفة نبوّية وأحاديث
  .)، ورضاعته"ص"والدة الرسول (النبوية السيرة و )المقدرة

 2المرحلة 
من  حال )ة(المتعلم يقدم أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد دالة وباعتماد مشكلة-وضعية وفي الرابعة السنة نھاية المرحلة الثانية من في

 كريمة من سور وآيات ما حفظهانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 
السيرة و )ين الروابط االجتماعيةتمت(واآلداب اإلسالمية  )فرائض الوضوء وسننه(وما اكتسبه في مجال العبادات  شريفة نبوّية وأحاديث
  .)نشأة الرسول(النبوية 

 3المرحلة 
حال من  )ة(المتعلم يقدم أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد دالة وباعتماد مشكلة-وضعية وفي الرابعة السنة نھاية المرحلة الثالثة من في

 كريمة من سور وآيات ما حفظهانطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي 
) ملإتقان الع(واآلداب اإلسالمية  )نواقض الوضوء، فرائض الصالة وشروطھا(العبادات وما اكتسبه في مجال  شريفة نبوّية وأحاديث

  ).لعمص كدح الرسول(والسيرة النبوية 
 4المرحلة 

حال من خالل التعبير عن ) ة(المتعلم يقدم أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي الرابعة السنة نھاية في
 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي موظفا انطالقا من مكتسباته السابقة، وموظفا ما حفظهرأي أو 
تمتين الروابط  ،العفو عند المقدرة(واآلداب اإلسالمية  )الوضوء والصالة(العبادات ومجال  العقيدة، وما اكتسبه في مجال شريفة

إعادة بناء  ،كدح الرسول صلعم ،نشأة الرسول ،، ورضاعته"ص"والدة الرسول (والسيرة النبوية ) األمانة ،إتقان العمل ،جتماعيةاال
  ).الكعبة

 بالكفاية المرتبطة الموارد 
  1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 سور السنة الثالثة؛بعض يستظھر-
 ؛ويتدبر معناھا يحفظ سورة القيامة -
 السور المدروسة؛يرتل آيات من  -
  اإلسالم واإليمان واإلحسان؛ يميز بين -
 األنبياء؛والرسل بعض يتعرف  -
  يتعرف أن محمدا صلى هللا عليه وسلم ھو خاتم األنبياء والرسل؛ -
  يتعرف مراحل من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ -
 يتعرف العفو عند المقدرة؛ -
  مستشھدا بحديث نبوي شريف؛يتحلى بالعفو عند المقدرة وينصح بالتحلي به  -
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  2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 ؛ويتدبر معانيھما يحفظ سورتي اإلنسان والمرسالت -

  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -

 يتعرف فرائض الوضوء وسننه؛ -

  يميز بين فرائض الوضوء وسننه؛ -

 ؛نبوي شريفطالقا من حديث نا الروابط االجتماعيةأھمية يتعرف  -

  ؛وينصح بذلك مستشھدا بحديث نبوي شريف ط االجتماعبةبيعمل على تمتين الروا -

  ؛صلى هللا عليه وسلم يتعرف نشأة الرسول -

  يستخلص العبر من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ -

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يحفظ سور المرسالت والنبأ والنازعات ويتدبر معانيھا؛ -

  آيات من السور المدروسة؛يرتل  -

 يتعرف نواقض الوضوء؛ -

  يتعرف فرائض الصالة وشروطھا ويميز بينھا؛ -

 يتعرف فضل إتقان العمل انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -

  يتقن عمله وينصح بذلك مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -

 يتعرف كدح الرسول؛ -

  يستخلص العبر من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ -

  4المتصلة بالمرحلة الموارد 

 يحفظ سورتي النازعات وعبس ويتدبر معانيھما؛ -

  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -

  يتعرف سنن الصالة ومبطالتھا، ويعمل بذلك في صالته؛ -

 يتعرف فضائل األمانة انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -

  يحافظ على األمانة وينصح بذلك مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -

  بناء الكعبة ويستخلص العبر من ذلك؛ يتعرف حدث إعادة -

 فقرات البرنامج. 2.4.2.2
  السيرة النبوية اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 

  األولى

تقويم ودعم سور برنامج 

 السنة الثالثة
 اإلسالم واإليمان واإلحسان

ما زاد هللا : "العفو عند المقدرة

 "عبدا يعفو إال عزا
  

3 

4 

القيامة سورة  

  وتقويم ودعمتوليف 

5 

  الرسل واألنبياء

والدة سيدنا محمد 

صلى هللا عليه 

  وسلم ورضاعته
6 

  توليف وتقويم ودعم 7

  أسبوع تعلم اإلدماج 8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

المرحلة 

  الثانية

 سورة اإلنسان
 فرائض الوضوء

الروابط االجتماعية  تمتين

..."المسلم ال يظلمه والمسلم أخ"
  

11 

  توليف وتقويم ودعم 12

13 
  )ص(نشأته   سنن الوضوء سورة المرسالت

14 

  توليف وتقويم ودعم 15

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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 العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع
اآلداب اإلسالمية والحديث 

 النبوي
  السيرة النبوية

18 

المرحلة 
 الثالثة

 سورة المرسالت
 نواقض الوضوء

إن هللا يحب إذا "إتقان العمل 
 "عمل أحدكم العمل أن يتقنه

  
19 

  توليف وتقويم ودعم 20 سورة النبأ
فرائض الصالة  21

 وشروطھا
 

في ) ص(كدحه 
النازعات سورة 22  سبيل الرزق  

  توليف وتقويم ودعم 23
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

حلة المر
 الرابعة

النازعات سورة  الصالةسنن  
ال إيمان لمن ال أمانة "األمانة 

 ..."له
  

27 
28 

عبس سورة  
  توليف وتقويم ودعم

29 
  بناء الكعبةإعادة   مبطالت الصالة

30 
  توليف وتقويم ودعم 31
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  السنة الخامسة. 5.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.5.2.2

 ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

حال  )ة(المتعلمدالة وباعتماد أسناد مكتوبة أو مصورة أو مسموعة، يقدم  ـمشكلةفي نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة وفي وضعية
 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات سلوك إيجابي موظفا مكتسباته السابقة وما حفظهتبني من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو 

  .)بعثة الرسول صلعم(ية السيرة النبوو )العناية بالھندام(واآلداب اإلسالمية  )المعجزة، والمالئكة( وما اكتسبه في مجال العقيدة شريفة
 2المرحلة 

حال  )ة(المتعلم يقدم أو مسموعة، أو مكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي الخامسة السنة نھاية المرحلة الثانية من في
 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات سلوك إيجابي موظفا مكتسباته السابقة وما حفظهتبني من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو 

من مواقف الرسول (والسيرة النبوية ) التسامح(واآلداب اإلسالمية  )الصلوات المفروضة والمسنونة( وما اكتسبه في مجال العبادات شريفة
  ).صلعم

 3المرحلة 
حال  )ة(المتعلم يقترح أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي الخامسة السنة الثالثة من المرحلة نھاية في

 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات سلوك إيجابي موظفا مكتسباته السابقة وما حفظهتبني من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو 
من (والسيرة النبوية ) اجتناب الظلم(واآلداب اإلسالمية  )أحكامهو الطھارة وأحكام المياه، والوضوء( وما اكتسبه في مجال العبادات شريفة

  ).صلعممواقف الرسول 
 4مرحلة ال
من خالل التعبير  حال )ة(المتعلم يقترح أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي الخامسة السنة نھاية في

وما  شريفة نبوّية وأحاديث كريمة وآياتمن سور  حفظه مكتسباته السابقة وماعن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي موظفا 
 ،التسامح ،العناية بالھندام(واآلداب اإلسالمية  )، والصيامالتيممالطھارة والوضوء والصالة و(العبادات و العقيدة، اكتسبه في مجال
  .)الجھر بالدعوة ،من مواقف الرسول صلعم ،بعثة الرسول صلعم(والسيرة النبوية ) االتحاد قوة ،اجتناب الظلم

 بالكفاية المرتبطة الموارد 
  1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  يستظھر سور السنة الرابعة؛ -
 ؛ويتدبر معناھا يحفظ سورة المعارج -
 يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
 ويؤمن بھا؛المعجزة معنى يتعرف  -
  ؛ويؤمن بھا المالئكةيتعرف  -
 ؛انطالقا من حديث نبوي شريف العناية بالھندامأھمية يتعرف  -
  يعتني بھندامه وينصح بذلك مستشھدا بحديث نبوي شربف؛ -
  ؛ويستخلص العبر منھا بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلميتعرف  -
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  2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 ؛ويتدبر معانيھما يحفظ سورتي نوح والجن -

  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -

 يتعرف الصلوات المفروضة والمسنونة؛ -

  يز بين الصلوات المفروضة والمسنونة؛يم -

 ؛انطالقا من حديث نبوي شريف يتعرف فضائل التسامح -

  يتحلى بالتسامح وينصح به انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -

  ، ويستخلص العبر منھا؛)معاملة الجار، التسامح( حياة الرسول منيتعرف بعض المواقف  -

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 ؛ويتدبر معانيھما يحفظ سورتي الجن والمزمل -

  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -

 ؛ويعمل بھا يتعرف الطھارة وأحكام المياه -

  يتعرف أحكام الوضوء ويعمل بھا؛ -

 نبوي شريف؛يتعرف فضائل اجتناب الظلم انطالقا من حديث  -

  يتجنب الظلم وينھى عنه مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -

  ؛ويستخلص العبر منھا ،)معاملته للطفل والمرأة( يتعرف بعض المواقف في حياة الرسول -

  4بالمرحلة الموارد المتصلة 

 ؛ويتدبر معناھا المدثر ةيحفظ سور -

  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -

 ويعمل بھا؛ التيمم وأحكامه يتعرف -

  الصيام والحكمة من مشروعيته؛يتعرف معنى  -

 يتعرف أھمية االتحاد انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -

  يعي أن في االتحاد قوة؛ -

  ؛ويستخلص العبر منھا يتعرف مرحلة الجھر بالدعوة اإلسالمية -

 فقرات البرنامج. 2.5.2.2
  السيرة النبوية اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 

  األولى

 مراجعة ودعم سور برنامج

 السنة الرابعة
 المعجزة

اغسلوا ثيابكم : "العناية بالھندام

 "وخذوا من شعركم
  

3 

4 

 سورة المعارج

  توليف وتقويم ودعم

5 
  المالئكة

بعثة الرسول 

)ص(  6 

  توليف وتقويم ودعم 7

  أسبوع تعلم اإلدماج 8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

المرحلة 

  الثانية

 سورة نوح

الصلوات المفروضة 

 والمسنونة

اليحل لرجل أن يھجر : "التسامح

 "...أخاه فوق ثالث
  

11 

  توليف وتقويم ودعم 12

13 

 سورة الجن

من الصلوات المسنونة 

الفجر، الشفع، الوتر، 

 تحية المسجد

 
من مواقف 

)ص(الرسول   14 

  توليف وتقويم ودعم 15

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  السيرة النبوية اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع
18 

المرحلة 
 الثالثة

 الطھارة وأحكام المياه سورة الجن
اتق دعوة المظلوم، : "اجتناب الظلم

 "فإنه ليس بينھا وبين هللا حجاب
  

19 
20 

المزملسورة   
  توليف وتقويم ودعم

21 
  الوضوء وأحكامه

من مواقف 
 22 )ص(الرسول 

  توليف وتقويم ودعم 23
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26 

حلة المر
 الرابعة

 سورة المدثر

 التيمم وأحكامه
المومن للمومن : "قوةاالتحاد 

"كالبنيان يشد بعضه بعضا  
  

27 
  توليف وتقويم ودعم 28
معناه والحكمة  :الصيام 29

 من مشروعيته
 الجھر بالدعوة 

30 
  توليف وتقويم ودعم 31
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  السنة السادسة. 6.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.6.2.2

 ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

من  حال )ة(المتعلم يقدم أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي السادسة السنة المرحلة األولى من نھاية في
 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات سلوك إيجابي موظفا مكتسباته السابقة وما حفظهتبني خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو 

السيرة و )ب الحديث والكالم الطيبأد(واآلداب اإلسالمية  )صفات هللا تعالى، اإلسالم دين التوحيد( وما اكتسبه في مجال العقيدة شريفة
  ).صلعمھجرة الرسول (النبوية 

 2المرحلة 
 حال )ة(المتعلم يقدم أو مسموعة، أو مكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي السادسة السنة المرحلة الثانية من نھاية في

 نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات موظفا مكتسباته السابقة وما حفظهسلوك إيجابي تبني من خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو 
غزوات الرسول (السيرة النبوية و )طلب العلم(واآلداب اإلسالمية  )معناه وفوائده وشروطه: الصيام( وما اكتسبه في مجال العبادات شريفة
  ).وفتح مكةصلعم 

 3المرحلة 
حال من  )ة(المتعلممشكلة دالة وباعتماد أسناد مصورة أومكتوبة أومسموعة، يقدم - دسة وفي وضعيةفي نھاية المرحلة الثالثة من السنة السا

خالل التعبير عن رأي أو اتخاذ موقف أو تبني سلوك إيجابي موظفا مكتسباته السابقة وما حفظه من سور وآيات كريمة وأحاديث نبوّية 
  ).حجة الوداع(السيرة النبوية و )نبذ المخمرات(واآلداب اإلسالمية ) ه وسننهفرائض: الصيام(شريفة وما اكتسبه في مجال العبادات 

 4مرحلة ال
من خالل التعبير عن  حال )ة(المتعلم يقدم أومسموعة، أومكتوبة مصورة أسناد وباعتماد دالة مشكلة-وضعية وفي السادسة السنة نھاية في

وما اكتسبه  شريفة نبوّية وأحاديث كريمة من سور وآيات حفظه مكتسباته السابقة وماسلوك إيجابي موظفا تبني رأي أو اتخاذ موقف أو 
 )الرشوةو نبذ المخمرات ،طلب العلم ،أدب الحديث والكالم الطيب(واآلداب اإلسالمية  )الصيام( العبادات ، ومجالالعقيدة في مجال

  ).ووفاته صلعممرضه  ،حجة الوداع ،وفتح مكة هغزواتو ھجرة الرسول صلعم(النبوية السيرة و

 بالكفاية المرتبطة الموارد 
  1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  يستظھر سور السنة الخامسة؛ -
 ؛ويتدبر معناھا يحفظ سورة الملك -
 يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
 بھا؛ ويسلمبعض صفات هللا يتعرف  -
  اإلسالم دين التوحيد؛يتعرف أن  -
 ؛انطالقا من حديث نبوي شريف ب الحديث والكالم الطيباديتعرف آ -
  يعمل بآداب الحديث والكالم الطيب، وينصح بھا مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -
  ؛ويستخلص العبر منھا" ص" يتعرف ھجرة  الرسول -
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  2الموارد المتصلة بالمرحلة 
؛ويتدبر معناھما الملك والقلميحفظ سورتي -
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
  ؛ويعمل به يتعرف معنى الصيام وفوائده وشروطه -
 انطالقا من حديث نبوي شريف؛طلب العلم فضائل يتعرف  -
  يسعى في طلب العلم ويحث اآلخرين على ذلك مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -
 ويستخلص العبر منھا؛فتح مكةومرحلة"ص"غزوات الرسول يتعرف-

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 
يحفظ سورتي القلم والحاقة ويتدبر معناھما؛-
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
  يتعرف فرائض الصيام وسننه ويعمل بھا؛ -
 يتعرف مضار المخمرات انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -
  ينبذ المخمرات وينصح بتجنبھا مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ -
 يتعرف حجة الوداع ويستخلص العبر منھا؛-

  4الموارد المتصلة بالمرحلة 
يحفظ سورة الحاقة ويتدبر معناھا؛-
  يرتل آيات من السور المدروسة؛ -
  يتعرف مبطالت الصيام ومبيحات اإلفطار وحكم من أفطر في رمضان؛ -
 يتعرف مضار الرشوة انطالقا من حديث نبوي شريف؛ -
  بتجنبھا مستشھدا بحديث نبوي شريف؛ينبذ الرشوة وينصح  -
 يتعرف مرض الرسول ووفاته ويستخلص العبر من ذلك؛-

 فقرات البرنامج. 2.6.2.2
  السيرة النبوية النبوياآلداب اإلسالمية والحديث  العقيدة والعبادات القرآن الكريم  المراحل األسابيع

  تشخيصيالتقويمأسبوع ال1

2 

المرحلة 
  األولى

تقويم ودعم سور 
 من صفات هللا تعالىالسنة الخامسة برنامج

من كان " :ب الحديث والكالم الطيبآدا
يؤمن با واليوم اآلخر، فليقل خيرا أو 

 "ليصمت
  

3
4

 سورة الملك
  توليف وتقويم ودعم

5
الرسول  ھجرة  دين التوحيد اإلسالم

6 "ص"
  توليف وتقويم ودعم7
  أسبوع تعلم اإلدماج8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية9

10

المرحلة 
  الثانية

طلب العلم فريضة على كل " :طلب العلم معناه وفوائده: الصيام سورة الملك
   "مسلم

11
12

 سورة القلم
  توليف وتقويم ودعم

13
) ص(غزواته   شروطه: الصيام

14 وفتح مكة
  توليف وتقويم ودعم15
  أسبوع تعلم اإلدماج16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية17
18

المرحلة 
 الثالثة

 سورة القلم
كل مسكر خمر، وكل " :نبذ المخمرات فرائضه: الصيام

   "خمر حرام
19
  توليف وتقويم ودعم20
21

 حجة الوداع  سننه :الصيام سورة الحاقة
22
  توليف وتقويم ودعم23
  أسبوع تعلم اإلدماج24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية25
26

حلة المر
 الرابعة

 سورة الحاقة
لعن هللا الراشي والمرتشي : "نبذ الرشوة مبطالته :الصيام

   والرائش الذي يمشي بينھما
27
  توليف وتقويم ودعم28
تقويم ودعم سور 29

 الملك، القلم، الحاقة
مبيحات اإلفطار  :الصيام

) ص(مرضه   وحكم من أفطر في رمضان
30 ووفاته

  توليف وتقويم ودعم31
  أسبوع تعلم اإلدماج32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية33
  إجراءات آخر السنة الدراسية34
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  مادة االجتماعيات
  لتوجيھات التربويةا. 1

االجتماعيات في برنامج التعليم االبتدائي ابتداء من السنة الرابعة؛ علما أنھا وإن كانت غائبة باعتبارھا مادة  مادةُتدرج 
قائمة الذات بالمستويات الثالثة األولى، إال أن مفاھيمھا األولية حاضرة بقوة، خصوصا من خالل دروس الرياضيات 

النباتات والضوء والماء والطبيعة (، ودروس النشاط العلمي ...)والزمن األنشطة ما قبل عددية، ومفاھيم الھندسة والقياس(
ويرجع إرجاء تدريس ھذه المادة إلى السنة الرابعة من التعليم االبتدائي إلى ... واألنشطة اللغوية...) وحاالت المادة

الزمن  يبمفھوم قد استأنس )ة(المتعلم؛ فإذا كان مفھوم المكان والتموقع فيهوب يات المرتبطة بتعلم الزمن التاريخالصعوب
فإنه في السنة الرابعة ابتدائية يصبح مؤھال  بصفة عامة في مواد كالنشاط العلمي والرياضيات واألنشطة اللغوية،والمكان 

تساعده على ربط  .،لالستئناس بمفھوم الزمن التاريخي بواسطة أنشطة تعلمية وموضوعات تاريخية ذات صلة بمحيطه
فكان ھذا التكامل الطبيعي بين دروس . األحداث بعضھا ببعض وتسعفه في تلمس مفھوم المكان ابتداء من المستوى الرابع

  .مختلف المواد بالسنوات الثالثة األولى ودروس المستويات الثالثة العليا

ايات والتربية على االختيار تستوي فيھما مادة االجتماعيات مع باقي المواد، فإن مدخل التربية وإذا كان مدخال المقاربة بالكف
، والجغرافيا تعمل ...فالتاريخ ينمي االعتزاز بالوطن واألمجاد: على القيم يجد في مادة االجتماعيات مجاال أنسب للظھور

حين يعمل مكون التربية على المواطنة على ترسيخ قيم  بمحيطه في إطار التفاعل معه، في) ة(على زيادة وعي المتعلم
  ...المدرسة االبتدائية) ة(لدى متعلم المواطنة وحقوق اإلنسان واحترام االختالف

   ھداف العامةاأل. 1.1

من خالل تزويده بما ينمي شخصيته ويجعل منه فردا متفاعال ) ة(ھذه المادة إلى اإلسھام في تكوين شخصية المتعلمتھدف 
 :بواسطة عوامل منھايتحقق ھذا التفاعل ومع عناصر محيطه بشكل إيجابي؛ 

  ،تعريفه بمقومات محيطه من أجل تھييئه لالندماج فيه، وإطالعه على تاريخ وطنه الستخالص مقوماته الحضارية
 واالقتصادية، لجعله متشبعا بمبادئ المواطنة، وقادرا على اإلسھام في نمو بالده وتقدمھا؛ومميزاته الطبيعية والبشرية 

 إدراكه مفھومي الزمن والمكان ليتموقع فيھما، وليفھم الظواھر الطبيعية والبشرية واالقتصادية ويتفاعل معھا؛ 
 ركة واعية؛وعيه بالحقوق والواجبات نحو وطنه ونحو اآلخر ليشارك في مسار التنمية مشا 
 تنمية قدراته العقلية والمھارية وتربيته على القيم ذات الصلة بمادة االجتماعيات.  

  المبادئ الموجھة لتدريس مادة االجتماعيات. 2.1

 :تتلخص أھم المبادئ الموجھة لتدريس االجتماعيات في ما يأتي

 الوجداني؛ والبعد المھاري والبعد المعرفي البعد ):ة(المتعلم لشخصية الثالثة األبعاد تغطية  
 والمواقف؛ واتخاذ القرارات والمقارنة والوصف المالحظة تنمية خالل من وذلك التعلمات بناء استقالليته أثناء تنمية 
  والنمو حيث يتم تناول مفاھيم مكونات مادة االجتماعيات بطريقة متدرجة تتناسب  ،التدرج في بناء التعلماتاحترام

القدرة ) ة(العقلي لمتعلمي كل مستوى، حيث يتم في السنة الرابعة تلمس المفاھيم األولى لالجتماعيات وإكساب المتعلم
على مالحظة محيطه الجغرافي واالجتماعي، في أفق الخوض في المادة بطريقة تستھدف االكتساب والترسيخ  في 

قصد التوغل ) ة(ون التاريخ يتم االنطالق من المحيط القريب للمتعلمفمثال على مستوى مك. السنتين الخامسة والسادسة
وفي السنة السادسة يتم التطرق لمفھوم الزمن خالل العصر ). في السنتين الرابعة والخامسة(التدريجي في الماضي 

تطرق لمكونات وسط وعلى مستوى الجغرافيا، يتم ال). ة(القديم ومختلف حقبه الكبرى نظرا لتقدم النمو العقلي للمتعلم
والشيء نفسه يالحظ  بخصوص دروس ... قبل الخوض في ترميز المكان وقراءة الخرائط واستثمارھا) ة(عيش المتعلم

  .التربية على المواطنة التي تنطلق من ذات المتعلم وعالقته بنفسه واآلخرين قصد تنظيمھا
 يتجلى من خالل مستويين الذي مراعاة التكامل:  

إن مفاھيم مادة االجتماعيات حاضرة  بقوة في باقي المواد، خصوصا من خالل دروس  :جيالتكامل الخار -
النباتات (، ودروس النشاط العلمي ...)األنشطة ما قبل عددية، ومفاھيم الھندسة والقياس والزمن(الرياضيات 

  :ثلة من ھذا التكاملويبين الجدول اآلتي أم... واألنشطة اللغوية...) والضوء والماء والطبيعة وحاالت المادة

  المحاور دات العالقة باالجتماعياتبعض   المادة
  ...مفاھيم الفلك والطبيعة والزمن والحرارة، المصطلحات العلمية  النشاط العلمي
  ...النصوص، المصطلحات العلمية دراسة  اللغة العربية 
  ...القياسات والمبيانات  الرياضيات

  ...النصوص، المصطلحات العلمية دراسة  اللغة الفرنسية
  ...مفھوم الزمن المكان، والتربية على القيم  التربية اإلسالمية

...  ...  
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 :مثال ،تتكامل مكونات االجتماعيات فيما بينھا في كثير من المحاور: التكامل الداخلي -
o ؛...جغرافيةأحداث تاريخية توضع على خريطة : تكامل بين التاريخ والجغرافيا 
o ؛...تعرف تاريخ الوطن واالعتزاز به: تكامل بين التاريخ والتربية على المواطنة  
o ؛...وتنمية قيم المواطنة) ة(االھتمام بالمحيط الطبيعي للمتعلم: تكامل بين الجغرافيا والتربية على المواطنة 

  من حيث تاريخھا ومميزاتھا الجغرافية ومواردھا البشرية ) ة(بتوظيف بيئة المتعلماستحضار المحيط في بناء التعلمات
ات قابال للتحويل في المحيط االجتماعي والثقافي ي، واستثمارھا حتى يكون درس االجتماع)طبيعية واقتصادية(والمادية 
  ؛  )ة(للمتعلم

 منھجية علمية للتعاطي مع المادة المدروسة، ) ة(من خالل إكساب المتعلمي على الدروس إضفاء الطابع العلمي والعمل
  ؛...)التدوين، التوثيق، التأريخ، تحليل البيانات وتأويلھا، التوطين(ومھارات خاصة بمكونات مادة االجتماعيات 

 تدائي وبرنامج السلك الثانويمن خالل الترابط بين برنامج السلك االب ضمان االستمرارية في اكتساب التعلمات 
المخصصة لكل سلك تعليمي على حدة وتطور ھذه  ات؛ ويتجلى ذلك في العالقة بين اكتساب الكفاي)إعدادي وتأھيلي(

  :عبر األسالك الثالثة اتالكفاي

  الثانوي التأھيلي  الثانوي اإلعدادي  االبتدائي
  ترسيخ  اكتساب  استئناس

  ترسيخ  اكتساب  استئناس  ترسيخ  اكتساب  استئناس  ترسيخ  اكتساب  استئناس

 في مسار تعلمه وذلك باعتماد طرق نشيطة واستراتيجيات بيداغوجية محفزة؛فاعال نشيطا ) ة(اعتبار المتعلم 
 وسبل اكتسابھا  االجتماعيات بمادة المرتبطةلضمان تعدد مصادر المعرفة  تنويع الدعامات والوسائل وفضاءات التعلم

  ؛وإعطاء معنى للتعلم
 الوضعيات مختلف في أساسيا فاعال )ة(المتعلم لجعلديدكتيكية  اماتدع من التعلمية التعليمية األنشطة كل في االنطالق 

 والمواقف؛
  يمكن  والمدرسة األسرة بتاريخ مثال فالمعرفةفرصة لتعلم المھارات وتبني المواقف،  اعتبار اكتساب المعرفة

 األسرة اتجاه إيجابية قيم وتبني قالخط الزمني والتمرن على دراسة الوثائ وقراءة رسم مھارةاستثمارھا في اكتساب 
 ؛والمدرسة

 ؛االجتماعيات مكونات مادة  محتويات تناول في النقدية والروح المنھجي البعد استحضار  

  توجيھات منھجية. 3.1

  : االجتماعيات علىمادة يرتكز التصور العام لمنھجية تدريس 
 من أجل البحث عن على التفاعل ) ة(اعتبار مختلف دروس ھذه المادة أنشطة تعلمية يستوجب بناؤھا حث المتعلم

) ة(مدرسالمعلومة واكتساب المھارة وتبني الموقف المستھدف، وھذا ما يقوده إلى اإلسھام في بناء الدرس، ويحول ال
 ...ليس إال خلق ظروف مناسبة للنقاش واستثمار الوسائلإلى مرشد ومدبر للزمن وميسر للتعلم ب

 من االجتماعي والطبيعي منطلقا لبناء التعلمات، إذ ال شيء يمكن أن يعادل التعلم في وضعيات ) ة(اعتماد محيط المتعلم
الجغرافية تكون  ؛ فمفھوم الماضي يأخذ بعده الحقيقي من خالل دراسة وثائق مرجعية أصلية، والمفاھيمالواقع المعيش

مع بيئته كما أنه يتبنى المواقف النبيلة حينما يوضع أمام وضعيات من واقعه المعيش ) ة(أوضح إذا تفاعل المتعلم
 تستھدف إحداث تغيير في سلوكاته؛

  على استنباط ) ة(وتدريب المتعلم –في حال العجز عن توفير وضعيات حقيقية  –اعتماد الوثائق حوامل للتعلمات
 ؛...والتحليل المالحظة والمقارنةومة منھا بواسطة المعل

على التعلم الذاتي واالستقالل عن اآلخر، إذ يكفيه أن ) ة(الثالثة يتغيا باألساس تعويد المتعلم االعتباراتإن احترام ھذه 
ورغم اختالف مضامين . ليتمرس على تكوين ذاته موضوع التعلم وسياقهيكتسب آليات البحث والتقصي والتفاعل مع 

ن طرق تدريسھا تلتقي في جانب مھم جدا يتمثل في دراسة الوثائق التي ينبغي فإالمكونات الثالثة لمادة االجتماعيات 
  : اآلتية منھجيةال التعامل معھا بحذر وتدرج وفق الخطوات

  البيداغوجية؛تقديم الوثيقة عند الحاجة  
  وضعھا في سياق من شأنه أن يساعد على قراءتھا وفھمھا؛  
  تأطيرھا بأسئلة وتوجيھات حتى تستجيب للغاية من استعمالھا؛  

ومعلوم أن تناول الوثائق يختلف من وثيقة ألخرى، بل وقد يختلف تناول الوثيقة نفسھا من موقف آلخر؛ فإذا كان النص 
حددة ويبرز مظاھر عصر من العصور مثال، فإن الخريطة يمكن اللجوء إليھا في عدة التاريخي ُيجيب عن تساؤالت م

على استثمارھا بحسب ما أُدرجت من أجله، ) ة(استعماالت وفي دروس مختلفة؛ وكذلك الصورة التي ينبغي تمرين المتعلم
ي يتفحصھا قارئا الجزء الذي يميل إليه إذ تكمن صعوبة تناولھا في كونھا ُتفصح عن مدلوالتھا دفعة واحدة أمام القارئ الذ

الذي ُييسر التعلم من خالل التأطير والتوجيه وتحديد مجال ) ة(مدرسوھنا يكمن دور ال. ومفسرا إياه تفسيرا يالئم مرجعيته
كما تتنوع الوثائق من حيث  .قراءته جملة جملة حتى يفھم حمولته) ة(اريخي الذي يقتضي من المتعلمتالعمل، عكس النص ال

  ...). بناء أو تقويم أو توسع(ومن حيث وقت وكيفية توظيفھا ...) بطاقات تعريف صور، عقود ازدياد، اتفاقيات،(طبيعتھا 
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  الديدكتيكيةالمعينات الوسائل التعليمية و. 4.1

 تعرفھا التي المستجدات إلى بالنظر االجتماعيات تدريس في ومكانتھا الديدكتيكية والمعينات التعليمية الوسائل أھمية تزايدت
 من االستفادة أساليب تطوير فرضت بالكفايات اعتماد المقاربة فيأساسا  المتمثلة اإلصالح فمداخل. التربوية المنظومة
 بعض تنمية تطرحھا أن يمكن التي الصعوبات ليلذت أجل من الحديثة التكنولوجيات توظيف على والعمل المألوفة المعينات
يخضع للتفاضل؛ فالصور ونماذج األشياء ال تغني عن  المعيناتوالوسائل  ذهھ أن اختيار إال. المنھاج من المتوخاة الكفايات

  ...ذواتھا إذا توفرت، والنماذج ثالثية األبعاد ال يتساوى عطاؤھا بذات البعدين وھكذا
والمشار  االجتماعيات مع باقي المواد الدراسيةرك فيھا مادة تالتي تش الديدكتيكية الوسائل التعليمية والمعيناتإلى فإضافة 

  :منھامجموعة من الوسائل والمعينات وتعلمھا بھذه المادة  يرتبط تدريس، إليھا في التوجيھات التربوية العامة
 مناخ في وتضعه الدرس أثناء) ة(للمتعلم الذھني الحضور تضمن لكونھا الديدكتيكية الدعامات أھم من وتعتبر :النصوص
 االجتماعيات مادة أن وبما.  عليھا لالشتغال معرفية مادة له وتوفر التاريخ بمادة األمر يتعلق حينما سهدرُ يَ  الذي العصر
 فمن ،...)دينية حقوقية، حضارية، سياسية، اجتماعية، قانونية،( مختلفة معرفية مجاالت إلى تنتمي متنوعة نصوصا توظف
  ؛النصوص كافة الستثمار نمطية واحدة طريقة على االقتصار الصعب
 المفاھيم من كثير لتبسيط ضرورية وأداة ،جتماعياتاال لمادة بالنسبة نوعية أساسية ديدكتيكية دعامة وھي: الخريطة
 تاريخية،( موضوعاتھا حسب الخرائط تصنفو .المستھدفة والقدرات الكفايات لتنميةو للمضامين المھيكلة الرئيسية
  ؛)أطاليس جدارية،( ومصادرھا) تركيبية موضوعاتية،( طبيعتھا و) جغرافية
 إظھار في يسھم مما تاريخية، وظواھر أحداث من به يرتبط وما التاريخي الزمن لتمثيل أساسية أداة وھو: الزمني الخط

  ؛واستيعابھا قراءتھا يسھلو ،وتزامنھا الكرونولوجية ومسافتھا انتظامھا
 علىاالجتماعيات  لمادة الديداكتيكي للعمل متنوعة إمكانيات الدعامات ھذه توفر: والمبيانات اإلحصائية الجداول

 ھذه عن رمزي تعبير المبياناتف ،الخام الكمية المعطيات تبويبا كانت الجداول تساعد على ترتيب وفإذ ؛الخصوص
 الطبيعية الظواھر بعض خاصيات إلبراز االجتماعيات مادة دروس في المبياناتتوظف الجداول اإلحصائية وو .الجداول

 قد التي االرتباطاتحيث االستقرار أو التحول من جھة، و إلبراز العالقات و من سواء والبيئية واالقتصادية والديمغرافية
  ؛ثانية جھة من المقارنة طريق عن الظواھر من مجموعة بين توجد

 أو أفكار لتبسيط إما توظف ھندسية وأشكال خطوط عن عبارة التوضيحية الرسوم: والخطاطات التوضيحية الرسوم
تضاريسية أو أشكال  بعناصر تتعلق رسوم مثل ،... أشياء أو ظواھر بين خاصة عالقات إلبراز أو مركبة معطيات

 .أساسا األسھم على قراءتهه وئبنا في المعتمد الكرافيكي التعبير لاأشك من شكل فھي الخطاطات أما .مورفولوجيةوجي
 التي لعالقاتاتراتبيتھا وو وأنواعھا أشكالھا باختالف والمؤسسات السياسية والنظم المفاھيم ھيكلة على تساعد فالخطاطة

  ؛ األسھم طريق عن عناصرھا بين تربط
 طريق عن وتفيد ،...)نباتات ،معادن ،صخور( األصلية بيئتھا من متنوعةو حقيقية أشياء العينات: والنماذج العينات

 بعض يجسد أبعاد ثالثة ذو تمثيلفھي  النماذجأما  .منه أخذت الذي األصل وخصائص معطيات عن الكشف في المالحظة
 المفيد ومن .أساسي ھو بما واالحتفاظ المعقدة األشياء باختزال وتتميز مباشرة، مالحظتھا تستحيل التي الجغرافية الظواھر
  ؛صفية ال جماعية أنشطة إطار في النماذج نجازإو وتصنيفھا العينات جمع لكيفية )ة(المتعلم توجيه
 ثقافتھا بوحدة عادة والمتميزة) ة(المتعلم فيھا يعيش التي الطبوغرافية البقعة تلك المحلية بالبيئة المقصود: المحلية البيئة
 يجسد المحلية البيئة على فاالعتماد ھنا ومن ،والعامة والحياتية واالجتماعية االقتصادية ومظاھرھا سكانھا ونوع وتراثھا
 في األشياء ومالحظة معاينة فرصة) ة(للمتعلم يتيحو  ،والثقافي واالجتماعي الطبيعي محيطھا على المدرسة انفتاح مبدأ
  ؛واألصلية الطبيعية بيئتھا واقع

 يسھل ال وعالقات وأفكار ومغازي معاني برزتُ  ،والظواھر للحوادث مرئيٌ  تمثيلٌ و واتصال تسجيل وسيلة وھي: الصور
 االجتماعيات مادة وتستفيد .المفاھيم أكثر من الخطاب اللفظي من عدد إدراك وتسھل ،والتفسير الوصف خالل من إبرازھا
 بعد خاصة ،المادة لتدريس الضرورية الدعامات إحدى تعتبرو ،الفتوغرافية الصور: الصور من نوعين من أساسي بشكل
 األقمار بواسطة الملتقطة الصور فھو الثاني النوع أما .الرقمية التقنية من استفادتھا بفضل المجاالت كل في أھميتھا تزايد

  ؛بھذه الصفة االجتماعيات ةماد تدريس في توظيفھا ويمكن ،للكلمة الحقيقي بالمعنى صادقة صور ھي و ،االصطناعية
علمية، الموسوعات القواميس والوطاليس، األومجسمات، ال على ، إضافة إلى ما سبق،تدريس مادة االجتماعيات كما يعتمد

   ...وثائقيةالشرطة األفالم واألو
مجموعة من  والمعينات الديدكتيكية يتوقف على التعليمية لوسائلل التوظيف الديدكتيكي المناسبوتجدر اإلشارة إلى أن 

  ...استعمالھالضوابط تبعا لخصوصية كل وسيلة والھدف المتوخى من ا

  التقويم والدعم. 5.1

؛ فعلى سبيل المثال يتم )ة(يستھدف التقويم في دروس مادة االجتماعيات مختلف المعارف والمھارات التي اكتسبھا المتعلم
والخرائط والمبيانات والخطوط الزمنية والصور  التعامل مع النصوص التاريخية والوثائق والشھادات الشفھية والكتابية

وبما أن مادة . وغيرھا، على أن يشمل التقويم إعدادھا واستثمارھا والوصول إلى االستنتاجات والمعارف التي تحتويھا
تعزيزا ) ة(االجتماعيات تعتبر مجاال خصبا للتربية على القيم، فينبغي أن يشمل التقويم أيضا ھذا الجانب من شخصية المتعلم

  .وللسلوكات اإليجابية  لوطنيته
أما الدعم فيستھدف تعزيز المكتسبات وتصحيح التعثرات وإغناء المعارف والمھارات والقيم المرتبطة بالمادة؛ ويستحسن 

  .تطبيقيا/أن تتخذ حصص الدعم طابعا عمليا
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  مادة االجتماعياتالبرنامج الدراسي ل. 2

  مكونات المادة. 1.2

إذا كانت فائدة التعلم تزيد كلما وجد مجاال للتطبيق والممارسة، فإن حظ مكونات مادة االجتماعيات في ھذا التطبيق وافر 
التموقع في المكان  نظرا لكون برنامجھا يتخذ من المدرسة واألسرة والحي والقرية والدوار مواضيع للدراسة وتلمس مبادئ

  .والزمن

  التاريخ. 1.1.2

بعض المھارات الضرورية مثل استثمار الوثائق والشھادات وحساب ) ة(يتم االنطالق في دروس التاريخ من إكساب المتعلم
األسرة ) (ة(التاريخي وتمثيله وقراءته، من خالل مواضيع تتخذ من المحيط االجتماعي والطبيعي للمتعلمالزمن 
مجاال للتعلم، وھكذا يستمر إكسابه آليات أخرى كجمع الشھادات والوثائق وتكوين ملفات واحتساب الزمن ...) والمدرسة
  . في أفق دراسة األحداث والمعالم التاريخية.. .التاريخي

بعمل المؤرخ من خالل استثماره للشھادات الشفھية حول أحداث الزمن المتدرج نحو الماضي ) ة(كما يستأنس المتعلم
  .وقراءة وجمع بعض الوثائق والمعلومات

ويعد برنامج السنة الرابعة مرحلة استئناس ضرورية للخوض في مكونات مادة االجتماعيات التي  فرضت طبيعتھا 
  .نفسه من خالل اعتبار المدرسة والمحيط والذات مجاال لتعلم المبادئ األولية لالجتماعيات) ة(علماالنطالق من  المت
تموقعه في الزمن التاريخي من خالل ترتيب أحداث من الماضي وفق  -في المستوى الخامس  -) ة(ويواصل المتعلم

ا يميز تعلمات ھذا المستوى عن سابقه ھو إال أن م. تواريخھا، ويعالج شواھد عن الماضي، كما يستثمر وثائق وصورا
ويشرع في التخلص مما ھو  شيئا فشيئا عن الحاضر والماضي القريب بقدر ما يبتعد عن محيطه المباشر) ة(ابتعاد المتعلم

معوضة ما كان ...) الصور والعقود(محسوس حيث تظھر قيمة الوثائق باعتبارھا أسنادا ميسرة للتموقع في الزمن 
، وفي ذلك تدرج نحو إدراك معنى التاريخ من خالل اكتساب المعاني األولى )قراءة وبناء(محسوسا، ويستثمر الخط الزمني 

على ھذه المھارات أمرا مھما، واألكثر أھمية ھو أن يبنيھا من خالل أحداث وطنية ) ة(ار المتعلمويعد إقد .لمفھوم التحول
  . تنمي فيه حب الوطن واألمجاد

وإذا كان برنامج التاريخ في كل من المستويين الرابع والخامس ينطلق من الحاضر ثم يتوغل شيئا فشيئا في الماضي، فإن 
حياة اإلنسان البدائي مواكبا ) ة(إذ يتعرف المتعلم. ن الماضي في اتجاه الحاضربرنامج المستوى السادس ينطلق م

ومعلوم أن ھذه . التطورات التي شھدتھا الحياة وصوال إلى الزمن المعاصر حيث يتطرق البرنامج لتاريخ المغرب الحديث
ن المفاھيم التاريخية التي تمكنه من المستوى السادس ألنه بنى ما يكفي م) ة(المقاربة ليست ذات تأثير سلبي على متعلم

  ؛)من الماضي السحيق في اتجاه الحاضر(تناول مكون التاريخ بھذه الطريقة 

  الجغرافيا. 2.1.2

مجاال إلقداره على التموقع في المكان من خالل االنطالق من ) ة(من وسط المتعلم -بالمستوى الرابع –يتخذ ھذا المكون 
إلى محيطه القريب ليكتشفه من ) ة(بناء مفھوم المكان وترميزه؛ إذ يلفت البرنامج نظر المتعلمالحي والدوار والمدرسة ألجل 

جديد اكتشافا واعيا انطالقا من مدرسته ثم محيطھا، بحيث يتموقع فيه ويرسمه في خطواته األولى نحو بناء مفھوم المكان 
  ).الخريطة(

يتموضع في محيطه ) ة(رافية في وضعيات حقيقية قصد جعل المتعلمإلى المفاھيم الجغ -بالمستوى الخامس –ويتم التطرق 
) ة(فلقد اكتسب المتعلم. قصد البحث عن حلول لھا) محيطه(من خالل استثمار الخرائط والوعي بالمشاكل التي يعاني منھا 

  .في المستوى السابق مبادئ أولية في ترميز المكان بعدما تموقع في محيطه القريب
من خالل ترميز التضاريس، وتوسيع التعلمات الجغرافية لتشمل  -بالمستوى السادس –ھذا االكتساب ) ة(موُيواصل المتعل

  ).اقتراح حلول لمشاكله(الجغرافيا الطبيعية والبشرية واالقتصادية، ومحاولة التفاعل مع محيطه بشكل إيجابي 

  التربية على المواطنة. 3.1.2

بقصد تلمس المفاھيم األولى لتقدير الذات ) ة(من ذات المتعلم -بالمستوى الرابع – تنطلق دروس التربية على المواطنة 
في تدرج يراعي النمو ...) اإليمان باالختالف والحقوق والواجبات(والحفاظ عليھا ثم تنتقل إلى تفاعل ھذه الذات مع اآلخر

   .من جھة، وتطور المفاھيم المستھدفة من جھة أخرى) ة(العقلي للمتعلم
من خالل إدراك مفھوم الحق والواجب وممارسة المواطنة  -بالمستوى الخامس  –تطور مفھوم التربية على المواطنة وي

تركز دروس المستوى الخامس على الحقوق والواجبات، وتھدف  عبر أنشطة مدرسية بسيطة تشكل مجاال للتطبيق؛ حيث
وليست مجرد سلوكات ناتجة عن عادة أو تقليد، باإلضافة  صادرة  عن وعيه بحقوق اآلخر،)  ة(إلى جعل سلوكات المتعلم

  .إلى كون الواجب عمال ال ينتظر من ورائه الجزاء
يتواصل تعميق اكتساب مفھوم الحق  بالمستوى السادس من خالل تعرف مجموعة من الحقوق الخاصة بالطفل ومن خالل 

  ).ة(خارجھا لتترجم إلى سلوكات إيجابية في حياة المتعلممجموعة من األنشطة ذات الطابع التطبيقي داخل فضاء المدرسة و
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 الغالف الزمني. 2.2

 تخصص لمكونات مادة االجتماعيات حصتان أسبوعيا؛  
  دقيقة؛ 30تستغرق كل حصة بالسنوات الدراسية الثالثة  
  للتاريخ والجغرافيايتم تناوب المكونات الثالثة على الحصتين األسبوعيتين، بحيث تستغل الحصتان في األسبوع األول ،

وھكذا  للتاريخ والتربية على المواطنة، وفي األسبوع الثالث للجغرافيا والتربية على المواطنةوفي األسبوع الثاني 
 .دواليك

  االجتماعياتبرنامج مادة . 3.2

  الرابعةالسنة . 1.3.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.1.3.2

 المواطنة على والتربية التاريخ في ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد السابقة، وباعتمادمكتسباته  مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفي الرابعة، السنة نھاية المرحلة األولى من في
، وبالوعي بأھمية تنظيم العمل والتواصل )تاريخ المدرسة واألسرة(بالتموضع في الزمن التاريخي  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

  . وبالھوية والحاجات والرغبات
 2المرحلة 

 )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من -وضعية  وفي الرابعة، نھاية المرحلة الثانية من السنة في
، )منيحساب الزمن، وإعمال الفكر التاريخي على معلمة من معالم المحيط، واستعمال الخط الز(بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالتموضع في الزمن التاريخي  حال

  .وبمخاطر التدخين على الذات حترام اآلخر وبالسالمة الطرقيةوبالوعي بأھمية ا
 3المرحلة 

 )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من -وضعية  الرابعة وفي نھاية المرحلة الثالثة من السنة في
لمحافظة على تعرف وطنه المغرب، والوعي بأھمية اومحيطه،  من معالمبتوظيف مكتسباته المرتبطة بالتموضع في الزمن وإعمال الفكر التاريخي على  حال

  .مرافق المدرسةوعلى  الممتلكات العمومية
 4المرحلة 

بتوظيف  حال )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من -وضعية  وفي الرابعة نھاية السنة في
  .بالتموضع في الزمن وإعمال الفكر التاريخي على أحداث من تاريخ وطنه، والوعي بأھمية العمل الجماعي مكتسباته المرتبطة

 بالكفاية المتصلة الموارد  
 1بالمرحلة الموارد المتصلة 

 يجمع وثائق وشھادات حول تاريخ أسرته؛ -
 يجمع وثائق وشھادات حول تاريخ مدرسته؛ -
 يتعرف تاريخ مدرسته من خالل الخط الزمني؛ -
 يوظف الوثائق والشھادات للتعرف على تاريخ مدرسته؛ -
 يحدد حدثا مرتبطا بمدرسته على الخط الزمني؛ -
 يتعرف ذاته ويعتز بھا؛ -
 يحدد ھويته؛ -
 عن رغباته وحاجاته؛يتحدث  -
 يتعلم منھجية تنظيم عمله؛ -
 يتعلم منھجية التواصل مع اآلخر؛ -
  .بھويتهيعتز بويعي ذاته واآلخر -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
  ؛)السنة، العقد، الجيل، القرن(يحسب الزمن  -
  يجمع شھادات شفوية حول معلمة من معالم محيطه؛ -
  معلمة من معالم محيطه؛يجمع وثائق حول  -
  يستثمر الشھادات الشفوية والوثائق المرتبطة بمعلمة؛ -
  يتعرف معالم محيطه؛ -
  يرتب معالم محيطه على قطار التاريخ؛ -
  يحافظ على معالم محيطه؛ -
  ؛)الجنس واللون والعرق واإلعاقة(يحترم االختالف  -
  يتعرف مخاطر التدخين على الصحة؛ -
  يتجنب التدخين؛ -
  الطريق؛يتعرف أخطار  -
  يكتسب قواعد السالمة الطرقية؛ -
  .يحافظ على ذاته -
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 3الموارد المتصلة بالمرحلة 

  ؛)الحي، الدوار(يتعرف معالم محيطه  -
  يموقع معالم محيطه في الزمن الماضي والحاضر؛ -
 يرسم خطا زمنيا لمعالم محيطه؛ -
  ؛...)بصرية/مصورة، عينات، مقاطع سمعية/مكتوبة، شھادات شفويةصور، وثائق (يجمع ملفا عن معلمة من معالم محيطه  -
  ؛)مدينة، قرية(يحافظ على معالم محيطه  -
  ؛الكبرى مدنهوبعض وطنه وعاصمته  علميتعرف  -
  ؛على الممتلكات العموميةو يحافظ على مرافق مدرسته -
 ؛بهيعتز وبالنشيد الوطني يتغنى  -
  ؛المغرب وطنه إلى باالنتماء اعتزازه عن يعبر -

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يجمع شھادات عن أحداث وقعت في محيطه؛ -
 يرتب أحداثا وقعت في محيطه؛ -
 يستنتج موضوع التاريخ وأھدافه وعمل المؤرخ وأدواته؛ -
 يستخلص أھم المصطلحات التاريخية؛ -
 يتعرف أھمية العمل الجماعي؛ -
 ؛تربوي ناد تأسيسيتعرف كيفية  -
 ؛ناد تربوييساھم في صياغة أھداف  -
 يساھم في تأسيس النادي؛ -
  المدرسة؛ داخل النادي أنشطة يفعل -
 الجغرافيا في ومراحلھا الكفاية 

 1المرحلة 
 )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  األولى من السنة الرابعة، وفي المرحلة نھاية في
  ).الجھات األربع، والتموقع فيه والتنقل داخلهاكتشاف المحيط (بتوظيف مكتسباته المرتبطة باكتشاف المحيط والتموقع فيه  حال

 2المرحلة 
 )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  الثانية من السنة الرابعة، وفي المرحلة نھاية في
  ).اكتشاف المحيط وتعرف معالمه، وصف المنظر الجغرافي( ووصفهبتوظيف مكتسباته المرتبطة باكتشاف المحيط والتموقع فيه  حال

 3المرحلة 
 )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من -وضعية  الثالثة من السنة الرابعة، وفي المرحلة نھاية في
  ).إنجاز تصميم(بتوظيف مكتسباته المرتبطة باكتشاف المحيط والتموقع فيه وترميزه  حال

 4المرحلة 
بتوظيف  حال )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالسنة الرابعة،  نھاية في

  )....ترميز صورة جوية وتوطين الخريطة واستثمارھا: التدرب على مھام الجغرافي(باكتشاف المحيط والتموقع فيه وترميزه  مكتسباته المرتبطة

 بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف مكونات محيط مدرسته؛ -
 يحدد موقعه في فضاء مدرسته؛ -
 بالنسبة لبعضھا؛ يحدد مرافق مدرسته -
 يتعرف الجھات األربع؛ -
 يتعرف فوائد البوصلة ويستعملھا؛ -
  ؛يحافظ على مرافق مدرسته -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف معنى المعلمة؛ -
 ؛أو حيه يتعرف أھم معالم دواره أو قريته -
 ؛)من كل الجھات(يتعرف أھم المعالم المحيطة بمدرسته  -
 يقدم مساعدة لتائه للوصول إلى مكان معلوم؛ -
 ؛)...جبال، تالل، سھول، ھضاب، أودية، أنھار( بعض مكونات المجال الجغرافي الطبيعيعرف يت -
 ؛)ومداشر وأحياء جبال وسھول وأودية وقرى ومدن(يصف منظرا جغرافيا  -
  ؛يعتز بتنوع المظاھر الطبيعية في وطنه -
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 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛يرسم تصميما للفصل-
 ؛يرسم تصميما لمدرسته -
 ؛يرسم تصميما لمحيط مدرسته -
 موقع معلوم؛ على ترميزيتدرب  -
المجال العمراني؛يعي أھمية التصميم في -

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يتعرف خريطة وطنه؛-
 يوظف خريطة وطنه؛ -
 يوطن المدن واألنھار والسالسل الجبلية والحدود؛ -
 الجغرافي؛ بھا يقوم التي المھام على يتدرب -
 ترميز صورة جوية؛ يتدرب على -
 .يقدر عمل الجغرافي-

 البرنامجفقرات . 2.1.3.2
  التربية على المواطنة الجغرافيا التاريخ  المراحل األسابيع

  تشخيصيالتقويم ال أسبوع1
2 

المرحلة 
  األولى

   أتموقع وأتوجه: في طريقي إلى المدرسةوثائق وشھادات:تاريخ أسرتي

الجھات األربع واستعمال (تيسمدرمحيط 3
 من أنا؟ ھويتي )البوصلة

  من أنا؟ حاجاتي ورغباتي  وثائق وشھادات:تاريخ مدرستي 4

  مرافقھا أموقع: تيمدرس فضاء الخط الزمني: تاريخ مدرستي 5

 كيف أنظم عملي وكيف أتواصل؟  توليف وتقويم ودعم 6

  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 7
  أسبوع تعلم اإلدماج8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية9

10 

المرحلة 
  الثانية

ووثائق حولأأجمع شھادات شفھية
   )والدوارأالحي (أكتشف محيطي معلمة من معالم محيطي وأستثمرھا

  :1اجغرافيامنظرأصف  11
 جبال، سھول، أودية

أفكر في األخطار وأبرھن :أحافظ على ذاتي
 )السالمة الطرقية(

  الجنس والعرق واللون واإلعاقة :م اآلخرحترأ   زمني خطأرتب معالم محيطي على  12

؟ السنة والعقدحسب الزمنأكيف  13
والجيل والقرن

  :2اجغرافيامنظرأصف
 قرى، مدن، أحياء، مداشر

 

  أتعرف مخاطر التدخين على الصحة  توليف وتقويم ودعم  14

  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 15
  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية17

18 

المرحلة 
 الثالثة

أتعرف ماضي محيطي من خالل 
     أنجز تصميما لفصليمعالمشھادات شفوية عن عدة

  الممتلكات العمومية وعلى مرافق المدرسة  أحافظ  أنجز تصميما لمدرستي   19

أتعرف ماضي محيطي من خالل 20
  ؟قريتيل/ مدينتي ل التاريخية معالمالكيف أحافظ على   عدة معالموثائق عن

  القريب محيطھاو درستيلم تصميما أنجزمحيطي معالم من معلمة عن ملفا أكون 21

 العاصمة،النشيد الوطني،   العلم،( وطنيأتعرف  توليف وتقويم ودعم  22
  )الكبرى المدن

  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 23
  أسبوع تعلم اإلدماج24
  درجة نماء الكفايةأسبوع تقويم 25

26 

حلة المر
 الرابعة

أجمع شھادات و وثائق عن أحداث
1وقعت في محيطي

أعمل على ترميز صورة جوية لمنطقة من 
  بالدي

/ أبحث في خريطة بالدي عن موقع مدينتي   27
 قريتي ومواقع أخرى

كيف أكون عضوا نشيطا في :أھمية العمل الجماعي 
 ؟مجموعة

أجمع شھادات و وثائق عن أحداث 28
  وتحديد أھدافه تربوي ناد أؤسس  وأرتبھا2وقعت في محيطي

أوطن المدن واألنھار والسالسل :خريطة بالدي ؟أھدافهما موضوع التاريخ و ما 29
 الجبلية والحدود

 من خالل أنشطة داخل مجال المدرسة النادي أفَعِّل  توليف وتقويم ودعم  30

  توليف وتقويم ودعم    وتقويم ودعم توليف 31
  أسبوع تعلم اإلدماج32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية33
  إجراءات آخر السنة الدراسية34
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  السنة الخامسة. 2.3.2
  امبھا والموارد المتصلة مومراحلھ انتالكفاي. 1.2.3.2

 المواطنة على والتربية التاريخ في ومراحلھا الكفاية  
 1المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفي الخامسة السنة نھاية المرحلة األولى من في
بالتموضع في الزمن، وإعمال الفكر التاريخي على أنواع السكن والمالبس والمواصالت واالتصاالت،  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

  .وبتعرف مفھوم الحق والواجب والمسؤولية
 2المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالخامسة،  نھاية المرحلة الثانية من السنة في
بالتموضع في الزمن وإعمال الفكر التاريخي على أنواع المھن في الماضي والحاضر وأحداث بارزة  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

  . من تاريخ وطنه، والوعي باالختالف واحترامه
 3المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالخامسة،  نھاية المرحلة الثالثة من السنة في
بالتموضع في الزمن، وإعمال الفكر التاريخي على معلمة من معالم المحيط، وجمع شھادات شفھية  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

  . الحقوق والواجبات في األسرة والمدرسة والطريق وممارسة المواطنة محلياعن مرحلة من تاريخ المغرب، والوعي ب
 4المرحلة 

 أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالخامسة،  نھاية المرحلة األخيرة من السنة في
، والوعي )تعرف ماض قريب وبعيد وبعيد جدا من تاريخ المغرب(بالتموضع في الزمن التاريخي  المرتبطةبتوظيف مكتسباته  حال )ة(يقدم المتعلم

  . بأھمية المساھمة في أعمال جماعية وممارسة المواطنة محليا داخل المدرسة والجماعة واالعتزاز بالھوية

 بالكفاية المتصلة الموارد  

 1الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يتعرف بعض أنواع المالبس والسكن بالمغرب قديما؛ -
 يتعرف بعض أنواع المواصالت بالمغرب قديما؛ -
 يتعرف بعض أنواع وسائل االتصال بالمغرب قديما؛ -
 يتعرف تطور أنواع المالبس والسكن والمواصالت واالتصال بالمغرب؛ -
 يرتب مراحل التطور في خط زمني؛ -
 مفھومي الحق والواجب؛ يتعرف -
 المسؤولية؛ معنى يتعرف -
 يقدر مجھودات اإلنسان في تطوير حياته؛ -
 بات المدرسية ويقدر المسؤولية؛جيقوم بالوا -
  يجسد مفھومي الحق الواجب في الممارسة اليومية؛ -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يتعرف مظاھر تطور التجارة بين الماضي والحاضر؛ -
 األحداث بين الماضي والحاضر؛يتعرف تطور  -
 يتعرف تطور وسائل نقل البضائع بين الماضي والحاضر؛ -
 يتعرف أشكال تطور التجارة؛ -
 يتعرف تطور المدرسة بين الماضي والحاضر؛ -
 يتعرف أسباب تطور التعليم؛ -
 ؛)االستعمار،المقاومة، نفي الملك، االستقالل، المسيرة(يتعرف أحداث تاريخية بارزة  -
 داث على خط زمني؛يرتب األح -
 يحدد مظاھر االختالف بينه وبين اآلخر؛ -
 ؛ي االختالففدرك حقه ي -
 ؛الرأي واإلعاقةويحترم االختالف في الجنس واللون واللغة والدين والذوق  -
  .فس مع غيره باحتراميتنا -

 3بالمرحلة الموارد المتصلة 
 يتعرف معلمة تاريخية؛ -
 يصف معلمة تاريخية؛ -
 يجمع شھادات شفوية ووثائق عن مرحلة من تاريخ وطنه؛ -
 يكون ملفا عن المرحلة؛ -
 أجداده في الدفاع عن الوطن؛ بكفاحيعتز  -
 يتعرف حقوقه وواجباته تجاه أسرته؛ -
 يتعرف حقوقه وواجباته في المدرسة؛ -
 الفضاءات العمومية؛يتعرف حقوقه وواجباته تجاه  -
  .يستحضر قيم المواطنة في حياته اليومية -
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 4الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)قرنفي حدود (يتعرف ماضيا قريبا من تاريخ وطنه  -
 ؛)قرون 10في حدود (يتعرف ماضيا بعيدا من تاريخ وطنه  -
 حف؛االحفريات والمتمن خالل  يتعرف ماضيا بعيدا جدا من تاريخ وطنه  -
 يرتب أحداثا من تاريخ وطنه على خط زمني؛ -
 يعتز بتاريخ بالده؛ -
 يحافظ على مآثر وطنه التاريخية؛ -
 ؛...النظافة، التشجير، احترام الممتلكات: يشارك في أنشطة تساھم في تنمية جماعته -
 يخطط لنشاط داخل تعاونية القسم؛ -
 تعاونية القسم؛ل يقترح نشاطا -
 ؛)المجلة الخاـطية، المجلة المدرسية(اجات كتابية يساھم في إنت -
  . يستدمج التكنولوجيا الرقمية في التعريف بمدرسته وجماعته -

 الجغرافيا في ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد وباعتمادمكتسباته السابقة،  مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيفي نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة، 
  .بوصف مجال حضري ودراسة مشكل بيئي فيه بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

 2المرحلة 
يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيفي نھاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة، 

  ).بعض مكونات المناخ( بتوظيف مكتسباته المرتبطة بمميزات المجال الجغرافي حال )ة(المتعلم
 3المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد دالة، وانطالقا منمشكلة - وضعية  وفيفي نھاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة،  
  ).أنماط توزيع السكان وأنشطتھم فيه(بتعرف المجال الريفي  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

 4المرحلة 
بتوظيف  حال )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد السابقة، وباعتماد مكتسباته مشكلة دالة، وانطالقا من -وضعية  وفيالسنة الخامسة،  نھاية في

 .ورسمھا باستعمال المقياس وقراءة خريطة طبغرافية مكتسباته المرتبطة

 بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف مكونات الحي؛ -
 يصف مكونات الحي؛ -
 يتعرف نماذج من أنشطة السكان في المجال الحضري؛ -
 يحدد المشاكل البيئية في محيطه؛ -
 يقترح حال لمشكل بيئي؛ -
  يحافظ على نظافة البيئة؛ - 

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يميز بين المناخ والطقس؛ -
 يتعرف التساقطات والحرارة؛ -
 يقيس درجة الحرارة وكمية التساقطات؛ -
 يحافظ على الثروة المائية؛ -
 يحافظ على نقاء الھواء؛ -
 .المناخ على الغطاء النباتييتعرف تأثير عناصر  -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف أنماط استغالل المجال الريفي؛ -
 يميز بين المجالين الريفي والحضري؛ -
 يتعرف أنماط توزيع السكان في المجال الريفي؛ -
 يحدد نماذج أنشطة السكان في المجال الريفي؛ -
 البيئي؛يعي أھمية المجال الريفي في الحفاظ على التوازن  -

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف دور المقياس في إنجاز الرسوم؛ -
  ؛...)القسم، المدرسة، الحي( يستعمل مقاييس مختلفة لرسم محيطه -
  ؛)سھل، ھضبة، جبل(يتعرف معنى الطبغرافيا  -
  يقرأ خريطة طبغرافية؛ -
   ؛صورة من انطالقا طبغرافية خريطة يرسم -
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 فقرات البرنامج. 2.2.3.2
  التربية على المواطنة الجغرافيا التاريخ  المراحل األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 
  األولى

المالبس والسكن تطور أتعرف 
 بالمغرب

  صف شكل ومكونات الحيأ

3  
أتعرف نماذج من أنشطة السكان في 

 المجال الحضري
 الحقوق؟/ما ھو الحق 

 ما ھي حقوق اآلخرين علي؟  المواصالت بالمغربتطور أتعرف  4

5 
وسائل االتصال تطور أتعرف 

 بالمغرب
في  بيئي أتدرب على حل مشكل
  محيطي

 

 واجباتي ومسؤولياتي  توليف وتقويم ودعم  6
  توليف وتقويم ودعم    ودعمتوليف وتقويم  7
  أسبوع تعلم اإلدماج 8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

المرحلة 
  الثانية

  أتعرف معنى المناخ والطقس التجارة: أدرس شواھد من الماضي

11  
: أتعرف بعض مكونات المناخ

 التساقطات والحرارة
 أختلف عن اآلخرينأنا 

 م االختالفحترأ  التعليم: أدرس شواھد من الماضي 12

13 

االستعمار، : (أدرس أحداثا تاريخية
االستقالل، نفي الملك، المقاومة، 

وأرتبھا على ) الخضراء المسيرة
 خط زمني

أتعلم قياس درجة الحرارة وقياس 
 كمية التساقطات

 

 منافسي ليس عدوي  توليف وتقويم ودعم  14
  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 15
  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

المرحلة 
 الثالثة

 أصف معلمة تاريخية بمحيطي
أنماط استغالل المجال أتعرف 

 المجال الريفي: الجغرافي
  

19  
المجال : أنماط توزيع السكانأتعرف 

 الريفي
 أتعرف حقوقي وواجباتي اتجاه أسرتي

20 
أجمع معلومات عن مرحلة من 

 شھادات شفھية: تاريخ وطني
 أتعرف حقوقي وواجباتي في المدرسة 

21 
أكون ملفا عن مرحلة تاريخية من 

 تاريخ وطني
في المجال  أنشطة السكانأتعرف 

 الريفي
 

 أتعرف حقوقي وواجباتي في الطريق  توليف وتقويم ودعم  22
  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 23
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26 

حلة المر
 الرابعة

من تاريخ أكتشف ماضيا قريبا 
 وطني

   في الرسم مختلفة أستعمل مقاييس

 القسم تعاونية لأنشطة ـشارك فيأ أقرأ مقطعا طبغرافيا  27

28 
من تاريخ أكتشف ماضيا بعيدا 
 وطني

 إنتاج جريدة المدرسةأساھم في  

29 
من تاريخ  أكتشف ماضيا بعيدا جدا

 وطني 
  خريطة طبغرافيٮةأرسم 

 أنا مواطن في جماعتي  توليف وتقويم ودعم  30
  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 31
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  السنة السادسة. 3.3.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.3.3.2

 المواطنة على والتربية التاريخ في ومراحلھا الكفاية  
  1المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالسادسة،  نھاية المرحلة األولى من السنة في
، وببعض بنود )وتطور حياة اإلنسان البدائي التاريخما قبل ر عص(بالتموضع في الزمن التاريخي  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

 .اتفاقية حقوق الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى
  2المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالسادسة،  نھاية المرحلة الثانية من السنة في
، )، الفتح اإلسالميالحضارات القديمةبعض الحضارة األمازيغية، (بالتموضع في الزمن التاريخي  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

 . والوعي بالحق في االسم والجنسية والھوية والصحة والتربية
  3المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفي السادسة الثالثة من السنةنھاية المرحلة  في
من  بالحق في الحماية ، والوعي)األدارسة، المرابطون، الموحدون(بالتموضع في الزمن التاريخي  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

 .سوء المعاملة واالستغالل
  4المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من -وضعية  وفيالسادسة،  نھاية المرحلة األخيرة من السنة في
استثمار نص تاريخي وقراءة الخط الزمني والمزج بين النصوص (بالتموضع في الزمن التاريخي  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم

والمشاركة في اتخاذ القرار والمساھمة في تنمية  )العلويةو تين السعديةوالوثائق األخرى الستنتاج معلومات عن المراحل الكبرى للدول
 . الجماعة المحلية واقتراح مشروع لتنميتھا

 بالكفاية المتصلة الموارد  

 1الموارد المتصلة بالمرحلة 
  ؛ )مسكنه، أدواته، طرق عيشه(يتعرف حياة اإلنسان البدائي  -
 ؛ )، اكتشاف الزراعةاكتشاف النار، تدجين الحيوانات( على خط زمني التاريخما قبل  رعص مراحل من يمثل -
 البدائي؛ يصف صورا تمثل األدوات التي كان يستعملھا اإلنسان -
 ؛يرتبط بحياة اإلنسان البدائي تاريخي نص دراسةيتدرب على  -
 يقدر مجھودات اإلنسان؛ -
 يتعرف بعض بنود اتفاقية الطفل؛ -
 يتعرف المصلحة الفضلى للطفل؛ -
 ؛)اللغة، الدين، الجنس، اإلعاقة(يكتسب سلوكات مرتبطة بعدم التمييز  -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)الحضارة األمازيغية(يتعرف تاريخ المغرب القديم  -
 ؛)الفينيقيون والرومان( الحضارات القديمة بالمغرببعض  تاريخيتعرف  -
 فترة الفتح اإلسالمي؛خ المغرب في ييتعرف تار -
 الفتح اإلسالمي على خط زمني؛المراحل الكبرى لتاريخ المغرب من الحضارة األمازيغية إلى يمثل  -
 يعتز بتاريخ وطنه وأمجاده؛ -
 يعتز باسمه وجنسيته وھويته؛ -
 انطالقا من وثائق؛) الصحة، التربية(يستخلص بعض حقوق الطفل  -
 يكتسب سلوكات إيجابية تجاه حقوق الطفل؛ -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)فاس في عھد األدارسة(يدرس مدينة تاريخية  -
 ؛)ةالمرابطي للدولة المراحل الكبرى( اتاريخي نصايستثمر  -
 ؛)وقصبة األودايةصومعة حسان (تاريخية  ايدرس آثار -
 يعتز بتاريخ وطنه وأمجاده؛ -
 وكيفية االرتقاء بھا؛من سوء المعاملة واالستغالل  الحماية يناقش موضوع الحق في -
 يعي حقه في الحماية من سوء المعاملة واالستغالل؛ -
 يشارك في تأسيس ناد لحماية الطفل؛ -

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)المراحل الكبرى للدولة السعدية( اتاريخي انص يدرس -
 يمثل المراحل الكبرى للدولة العلوية على خط زمني؛ -
 ؛...)مقاومة االستعمار، االستقالل، استكمال الوحدة الترابية(من تاريخ المغرب يرتب أحداثا تاريخية معاصرة  -
 يشارك في اتخاذ القرارات في أسرته ومدرسته ومع أقرانه؛ -
 ؛)محاربة تشغيل األطفال، تشجيع التمدرس، محاربة االنحراف(جماعته البشرية لتنمية اليشارك في  -
 ؛)دراسةالتخطيط وال( يقترح مشروعا لتنمية جماعته -
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 الجغرافيا في ومراحلھا الكفاية 

  1المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيمن السنة السادسة، األولى في نھاية المرحلة 

  .بموقع المغرب في العالم وتضاريسه ومناخه بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم
  2المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيمن السنة السادسة، الثانية في نھاية المرحلة 

  .بجھته اإلدارية من حيث خصائصھا ومواردھا والتلوث الذي يھددھا بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم
  3المرحلة 

يقدم  أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيفي نھاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة، 

  ).حضري وريفي(بتعرف الكثافة السكانية ودراسة مشھدين  بتوظيف مكتسباته المرتبطة حال )ة(المتعلم
  4المرحلة 

بتوظيف  حال )ة(يقدم المتعلم أو مكتوبة أو مسموعة مصورة أسناد مكتسباته السابقة، وباعتماد مشكلة دالة، وانطالقا من- وضعية  وفيالسنة السادسة،  نھاية في

  .مكتسباته المرتبطة بانعكاسات التلوث بالمجال الحضري أو القروي على نشاط اقتصادي معين

 بالكفاية المتصلة الموارد 

 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف خريطة العالم؛ -

 يحدد موقع وطنه في إفريقيا والعالم؛ -

 يوطن الحدود والسالسل الجبلية وبعض األنھار والمدن الكبرى على خريطة المغرب؛ -

 يتعرف تضاريس المغرب ومناخه؛ -

 يرسم مقطعا طبغرافيا؛ -

 م مناخ المغرب؛يرسم مبيانا للحرارة والتساقطات يھ -

 يستنتج مميزات مناخ المغرب انطالقا من المعطيات الجغرافية؛ -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف التقسيم اإلداري للوطن؛ -

 ؛)جغرافية، اقتصادية، ثقافية(يجمع معطيات عن جھته  -

 يتعرف خصوصيات ومميزات جھته؛ -

 يوطن أھم المعطيات الجغرافية على خريطة جھته؛ -

 أھم مدن جھته على الخريطة؛يوطن  -

 ؛...)الثلوث(يدرس ظاھرة جھوية  -

 يساھم في اقتراح حلول للمشكلة الجھوية؛ -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف مفھوم الكثافة السكانية؛ -

 يحسب الكثافة السكانية؛ -

 يستخلص أسباب اختالف الكثافة السكانية بين وسط ريفي وآخر حضري؛ -

  ؛من وطنه حضري وآخر ريفييحدد عناصر مشھد  -

 .من وطنه يدرس مشھدا حضريا وآخر ريفيا -

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يميز بين األنشطة االقتصادية المختلفة؛ -

 يدرس مجاال ملوثا؛ -

 يدرس نشاطا اقتصاديا في وسط حضري أو قروي؛ -

  يدرس أثر المجال الملوث على نشاط اقتصادي محدد؛ -

 ؛)...وتتبعھا مدرسيةتدبير النفايات المنزلية، إحداث حدائق (ينجز مشروع القسم  -
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 فقرات البرنامج. 2.3.3.2
  التربية على المواطنة الجغرافيا التاريخ  المراحل األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2 

المرحلة 
  األولى

البدائيأتعرف حياة اإلنسان
ومسكنه وأدواته

القارات والمحيطات:أتعرف خريطة العالم
  والبحار وأحدد موقع بالدي

أتعرف تضاريس المغرب انطالقا من   3
 أتعرف اتفاقية حقوق الطفل؟ الخريطة الطبغرافية وأرسم مقطعا طبغرافيا

4 
أتعرف أثر اكتشاف النار

 واستعمالھا و تدجين الحيوانات
واكنشاف الزراعة

أتعرف المصلحة الفضلى  
 للطفل؟

ما قبلرعصمراحل منأمثل  5
على خط زمنيالتاريخ

رسم مبيان للحرارة(أتعرف مناخ المغرب
  )والتساقطات

 أتعرف وأمارس عدم التمييز  توليف وتقويم ودعم  6

  وتقويم ودعمتوليف     توليف وتقويم ودعم 7
  أسبوع تعلم اإلدماج 8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية9

10 

المرحلة 
  الثانية

:تاريخ المغرب القديمأتعرف 
  التقسيم اإلداري لوطنيأتعرف الحضارة األمازيغية

وجنسية وھوية حقي في اسم  ومواردھا موقعھا وخصوصياتھا: جھتي  11
 )علم ونشيد وطني(

أتعرف تاريخ بعض الحضارات  12
  بالمغرب القديمة

التلقيح، : حقي في الصحة
الرياضة ، الوقاية اجتناب 

 ..التدخين

أتعرف تاريخ المغرب في فترة 13
الفتح اإلسالمي

التلوث أو  :بجھتيأدرس ظاھرة جغرافية
  ...التصحر أو الجفاف أو الفيضانات

تمدرس الفتاة : حقي في التربية   توليف وتقويم ودعم  14
 والمعاق والطفل القروي

  توليف وتقويم ودعم  توليف وتقويم ودعم15
  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  تقويم درجة نماء الكفايةأسبوع17

18 

المرحلة 
 الثالثة

فاس في:مدينة إسالمية أدرس
عھد األدارسة

الكثافة ( توزيع السكان بالمغرب
   )السكانية

 من سوء المعاملة الحمايةحقي في  بالمدينة والقريةتوزيع السكان   19
 )حلقة نقاش(

:تاريخيأتدرب على دراسة نص 20
 االستغاللحقي في الحماية من  المراحل الكبرى للدولة المرابطية

 )حلقة نقاش(

صومعة:أدرس آثارا تاريخية 21
  أدرس مشھدا حضريا وآخر ريفياوقصبة األودايةحسان

أساھم في تأسيس ناد للحماية   توليف وتقويم ودعم  22
 الجسدية والنفسية للطفل

  توليف وتقويم ودعم    ودعمتوليف وتقويم  23
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26 

حلة المر
 الرابعة

المراحل:اتاريخيانص أدرس
لدولة السعديةلالكبرى

 :أدرس نشاطا اقتصاديا
   في وطني) سياحيا أوصناعيا أو فالحيا(

: أدرس مجاال ملوثا محليا أو وطنيا  27
 والنتائجاألسباب

أشارك في اتخاذ القرارات في 
 األسرة والمدرسة ومع أقراني

المراحل الكبرى:أنجز خطا زمنيا 28
  جماعتيالبشرية لتنمية الأشارك في  للدولة العلوية

29 

أرتب أحداثا معاصرة من تاريخ
مقاومة االستعمار، (وطني 

االستقالل، استكمال الوحدة 
...)الترابية

  الدراسة والتخطيط: ابيئي حل مشكالأ

أقترح مشروعا محليا لتنمية جماعتي   توليف وتقويم ودعم  30
 من التخطيط إلى الدراسة

  توليف وتقويم ودعم    توليف وتقويم ودعم 31
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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 تدرج المفاھيم المرتبطة باالجتماعيات. 4.2

 المكون
  المستوى

  التربية على المواطنة  الجغرافيا  التاريخ
سنة الرابعة

ال
 

  تاريخ األسرة والمدرسة
  وصف

 المنظر الجغرافي
 تنظيم العمل والوعي بالذات

 تعرف المحيط والجھات األربع وتعرف الماضيحساب الزمن 
  تقدير الذات

 وحمايتھا وتقدير اآلخر

  :معالم المحيط
 وثائق وشھادات

تصميم الفضاء المدرسي 
 والخريطة

المحافظة على مرافق المدرسة 
والممتلكات العمومية وحب 

 الوطن

 والجمعويالعمل الجماعي  استثمار الخريطةجمع شھادات ووثائق واستثمارھا

سة
سنة الخام

ال
 

  تطور اإلنسان
من خالل المالبس والسكن 
 والمواصالت واالتصاالت

 المقياس والطبغرافيا
الحق والواجب والعالقة مع 

 اآلخر

  الخط الزمني
 وشواھد من الماضي

الطقس  والمناخ وقياس الحرارة 
 والتساقطات

 احترام االختالف وقبول المنافسة

  الوطنياستثمار التاريخ 
 )التحوالت(

عالقة العنصر البشري بالطبيعة 
 في الوسط الريفي

الحق والواجب في األسرة 
 والمدرسة والطريق

 التوغل في التاريخ
عالقة العنصر البشري بالطبيعة 

 في الوسط الحضري
 الجانب العملي في المواطنة

سة
ساد

سنة ال
ال

 

 المغربموقع وتضاريس ومناخ  القديمة العصور التاريخية
  :حقوق الطفل

  مصلحته -
 عدم التمييز -

الحضارة األمازيغية وبعض 
الحضارات األخرى والفتح 

 اإلسالمي

ودراسة  التقسيم اإلداري للوطن
 ظاھرة

  :حقوق الطفل
 االسم والصحة والتربية

 المغرب بعد الفتح اإلسالمي
األدارسة والمرابطون (

 )والموحدون

  الكثافة السكانية -
 الريفي والحضري: المجاالن -

 الحق في الترفيه والحماية

 الدولتان السعدية والعلوية
النشاط االقتصادي وتوظيف 

 المكتسب
 توظيف المكتسب
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  مادة الرياضيات
  لتوجيھات التربويةا. 1

  األھداف العامة. 1.1

تساھم في إنماء القدرات الذھنية  لتنمية الكفايات؛ فھي من جھة لتكوين الفكر وأداة ھامة يةتعتبر الرياضيات مادة أساس
  .في بناء شخصيته ودعم استقالليته وتسھيل مواصلة تعلمه الذاتي المستقبلي ، ومن جھة أخرى تساھم)ة(للمتعلم

ة مناسبة تساعده على القيام بدوره بثقة رياضياتيأيضا من اكتساب أدوات مفاھيمية وإجرائية وتنمية ثقافة  كما تمكنه
   .وفعالية، في محيطه االجتماعي وفي عالم يتطور باستمرار

ويرمي تدريسھا، من ضمن ما يرمي إليه، تمكين . )ة(بجانب المواد األخرى، في تحقيق ملمح المتعلمتساھم  وبذلك
الرياضيات نفسھا، والعلوم والتكنولوجيا، والمواد األخرى، (الت في مختلف المجا كفايات قابلة للتحويل من تنمية) ة(المتعلم

  ).والحياة اليومية
 :يقتضي الوعي بما يـأتي  مستوى ما برنامجمعين وإدراجه ضمن  رياضياتي إن اعتماد مفھوم

 ؛رياضياتيال المفھوم لبناء أدت التي السيرورات/الجوانب مختلف استحضار   
 الدراسية؛ المواد باقي في رياضياتيال المفھوم امتدادات تحديد  
 اليومية؛ الحياة في رياضياتيال المفھوم امتدادات تحديد   
 ينبغي) ة(يصبح المفھوم في متناول المتعلم ولكي :  
 ذلك؛ أمكن كلما المناوالتي العملي البعد وإعطاؤه عليه ديدكتيكي نقل إجراء   
 ؛)ة(المتعلم لدى التحدي في الرغبة إثارة  
 حياته؛ في واستثمارھا عليھا لإلقبال الرياضيات، تعلم في بالنجاح الشعور من تمكينه   

واعتبارا للتكامل الواجب تحقيقه بين مختلف األسالك والمراحل التعليمية، البد من االنطالق من مبدأ ھام يتمثل في كون 
تكوينا، يتكامل فيه الجانب ) ة(ساسية تستھدف تكوين المتعلمتدريس مادة الرياضيات، بمختلف مكوناتھا، عملية تربوية أ

وھذا التكامل في أبعاده الفكرية والنفسية واالجتماعية كفيل بتمكين . المعرفي والجانب الوجداني، والجانب المھاري
  :من )ة(المتعلم
 والتقنيات؛ والمھارات والمعارف المفاھيم واكتساب بناء  
 التعبير؛ في والدقة واالستدالل والتجريد والمالحظة البحث مجاالت في قدراتھم وإغناء استعداداتھم، تنمية  
 فضال والتكنولوجية، العلمية منھا وخاصة المواد، باقي محتويات واستيعاب لفھم الالزمة ةرياضياتيال المفاھيم اكتساب 

 .الرياضيات مادة تجاه إيجابية مواقف يتخذ المتعلم جعل عن

   لإلطار المنھجي للرياضيات الموجھة ئوالمباداألسس . 2.1

  وحل المسائل رياضياتيالنھج ال. 1.2.1

، بمثابة ثوابت واختيارات تربوية تشكل خلفية نظرية األسس والمبادئينتظم اإلطار المنھجي العام للرياضيات وفق مجموعة من 
ظھر بشكل جلي في اإلجراءات والترتيبات والتدخالت التي ومحددات منھجية للممارسات البيداغوجية داخل األقسام، والتي ت

  .في العد والحساب وفي الھندسة والقياس لتنمية وتطوير كفاياته) ة(المتعلملقيادة ) ة(مدرسيمارسھا ال
وحل المسائل، ولذلك تعد  رياضياتيومن أولى المحددات المنھجية اعتبار الرياضيات نشاطا يعتمد أساسا على النھج ال

ولكي تكون الوضعية . ة ومجاال الستثمارھا وإغنائھارياضياتيحافزا للتعلم ومنطلقا لبناء المعرفة ال مشكلةالوضعية ال
ذات معنى وداللة يجب أن يرتكز تصميمھا على اختيار المسألة المناسبة التي سيتم من خالل حلھا بناء أو إرساء  مشكلةال

تكون أنشطتھا سھلة مبتذلة وال صعبة التجاوز، بل أداة لتنشيط  الينبغي أ، إذ )مفاھيم، طرق وتقنيات(ة رياضياتيال الموارد
  .)ة(ميكانيزمات التعلم الذاتي، ووسيلة الستثارة الحوافز الداخلية للمتعلم

رسم أو نص لغوي، أو عبر بعض ھذه بموقف مشخص أو صورة أو من خالل تمثيلھا  عادة مشكلةالوتقدم الوضعية 
تراعي الخصائص النفسية أن و ،وضمن سياق وظيفيةاس أن تكون ھذه التمثيالت جميعھا العناصر أو جميعھا، على أس

 .من واقعه المعيش ،كلما أمكن ذلك ،مستمدةتكون و) ة(واالجتماعية للمتعلم
قدرة في حسن اختيارھا وتمريرھا، وبمدى ) ة(مدرسق الضعية المسألة أمر مرتبط بمدى توففي حل الو) ة(إن نجاح المتعلم

األھداف التربوية والتعلمية المنشودة  مشكلةولكي تحقق الوضعية ال. ةرياضياتيعلى استثمار معارفه ومھاراته ال) ة(المتعلم
  :أن) ة(مدرسمنھا، ينبغي على ال

 الواجب ةرياضياتيال والمھارات المفاھيم ومستحضرا تمثالته على معتمدا ،)ة(المتعلم متناول وفي مناسبة مسائل يختار 
 وتعبئتھا؛ اكتسابھا

 ضروريا؛ ذلك كان كلما الميسرة، الديدكتيكية الدعامات بمختلف ويمده فھمھا، على) ة(المتعلم ويساعد التعليمات يقدم 
 المقترحة؛ مشكلةال الوضعية تمليه ما حسب مجموعات في أو جماعي أو فردي بشكل إما القسم داخل العمل ينظم 
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 أن أدرك أو ذلك، منه طلب إذا إال ،مشكلةال الوضعية مع التعامل من األولى اللحظات في المساعدات تقديم يتفادى 
 ملحة؛ ضرورة أصبحت تدخالته

 زمالئه؛ مع ومناقشتھا صحتھا من والتحقق عمله نتائج وعرض المسائل حل على) ة(المتعلم يشجع 
 واالستراتيجيات؛ االختيارات وتنويع الحلول تقاسم على ويساعد المناقشة ينظم  
 من التعليمية ممارساته لتطوير واستثمارھا تحليلھا على ويعمل التعلم، سيرورة ضمن تندرج باعتبارھا األخطاء يتقبل 

 الحل عن بحثه أثناء) ة(المتعلم سلكھا التي االستراتيجيات عن والكشف والمعالجة والدعم التقويم أساليب وتحديد جھة،
 ثانية؛ جھة من

 وتعديلھا، البيداغوجية ممارساته تحليل على ويحرص تقديمھا، وألشكال ةرياضياتيال لمعارفه الذاتي التطوير على يعمل 
 .الخاصة االحتياجات ذوي فيھم بمن والمتعلمات المتعلمين جميع لحاجات تستجيب يجعلھا بما

 :بــ) ة(للمتعلم مشكلةال الوضعية تسمح أن ينبغي كما
 المعلومة؛ وتأويل وتنظيم والبحث القراءة 
 حلول؛ إليجاد بمحاوالت القيام 
 فرضيات؛ أو تخمينات صياغة 
 برھنة؛ أو استدالل وصياغة تقنيات أو طرق تطبيق 
 وتأويلھا؛ النتائج من التحقق 
 وعرضھا أجوبته صياغة. 

  تدرج التعلمات في مادة الرياضيات. 2.2.1

ة مراعاة التدرج واالستمرارية داخل نفس المستوى وعبر المستويات الدراسية الموالية، رياضياتييستدعي بناء المفاھيم ال
لذا يتم االنطالق في بناء المفھوم . رياضياتيالوتطور المفھوم ) ة(الخصائص السيكونمائية للمتعلم: تبعا لمعطيين أساسيين

عبر االكتشاف والمناولة والتعامل مع الملموس، ثم االنتقال عبر المالحظة والفرز والتصنيف والترتيب وصوال إلى 
والوسائل ويقتضي ھذا االنتقال من المحسوس إلى المجرد استخدام وتوظيف التقنيات . المقارنة، بلوغا إلى مرحلة التجريد

ة يقتضي مراعاة مبدأين رياضياتيكما أن التطور في بناء المفاھيم ال. والمعينات البيداغوجية المناسبة لتعلم الرياضيات
ي يسمح بتوسيعه عبر المراحل الدراسية، واستدماج المعارف والمفاھيم لولببشكل  رياضياتيتطور المفھوم ال: أساسيين

الترابط والتكامل الداخلي للمادة بمختلف مجاالتھا والتكامل الخارجي في ارتباطه مع (لمات الموالية السابقة في بناء التع
  .، وذلك إلبراز التمفصل بين التعلمات)المواد األخرى وخاصة المواد العلمية والتكنولوجية

  :وفي ما يلي أمثلة منتقاة من مجاالت برنامج المادة لتوضيح ھذا التدرج

  مثال في مجال األعداد  
يتم في مجال األعداد المرور من األعداد الصحيحة الطبيعية إلى األعداد العشرية ثم إلى األعداد الكسرية، على أساس 

فتقديم األعداد الصحيحة الطبيعية يتم عبر األنشطة ما قبل العددية، يليھا . احترام التدرج داخل كل مجال من ھذه المجاالت
. د من رقم واحد، فرقمين وصوال إلى ستة أرقام أو أكثر حسب تدرج البرنامج الدراسي للسنوات الدراسية الستتقديم األعدا

فھم وإدراك نظمة العد العشري، فإنه ) ة(يتطلب من المتعلم ،مثال ،وحيث إن التعامل مع األعداد المكونة من رقمين أو ثالثة
استخدام : إلى أخرى باعتماد تمثيالت وسيطية متعددة يات االنتقال من رتبةاك آلعلى إدر )ة(يتم بالتدريج مساعدة المتعلم

  .المحساب النقطي والمحساب ذي السيقان كتمثيل وضعي، ثم بعد ذلك المربعات والقضبان والصفائح
ر عدم كفاية ظھفيتم انطالقا من وضعية مشكلة تُ  ،مثال ،أما االنتقال من األعداد الصحيحة الطبيعية إلى األعداد العشرية

العشرية األعداد الصحيحة الطبيعية في التعبير عن قياسات معينة، والحاجة إلى تعبير أكثر دقة مما يستدعي إدراج األعداد 
  .كحل مرحلي لھذه الوضعية

 القياس مجال في مثال  
وتعقد المفھوم، ) ة(وذلك حسب نمو قدرات المتعلم ،من سنة إلى سنة ولولبيةبكيفيات متدرجة  رياضياتييتم تناول المفھوم ال

تقدم في السنتين األولى والثانية وضعيات قياس ملموسة، تسمح بإمكانية العمل المناوالتي،  على المستوى البيداغوجيفمثال 
قدار الفيزيائي سواء استخدمت فيه وحدات اعتباطية أو وحدات اعتيادية، ويتم في مرحلة الحقة الربط بين القياس كعدد والم

  .)cmمقدار الطول بـ  ؛ 5العدد : تعني cm5 :مثال(
باعتماد مفھوم االحتفاظ، والذي األولى والثانية تتم مقاربة مفھومي الطول والكتلة في السنتين  وعلى المستوى المعرفي

  . يعني ثباتية المقدار أو الكمية رغم التغيرات الشكلية التي قد تحدث عليه
ومن . من مجموعة التغييرات التي نجريھا عليھا) اإلضافة، اإلزالة، التكرار(وتتكون الحسابات على المقادير الفيزيائية 

وتمكينه من االستعمال الصحيح ألدوات القياس، حتى ال يتسبب سوء  )ة(مساعدة المتعلمالمفيد عند معالجة أنشطة القياس 
  .استخدامھا في ارتكاب بعض األخطاء
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 الھندسة مجال في مثال  
حول تعرف ورسم بعض األشكال والتحويالت ) ة(يركز تدريس الرياضيات في مجال الھندسة على تنمية معارف المتعلم

مرورا بمعرفتھا من خالل  ،الھندسية، واالنتقال به من معرفة األشياء بالحواس إلى معرفتھا من خالل خواصھا الھندسية
فإجراء مسائل ھندسية على المثلث يتطلب مثال االنطالق . أدوات الرسم والقياس والشكل الھندسي وحل مسائل مرتبطة بھا

من مالحظته وتلمسه كمجسم، ثم استكشاف خصائصه الھندسية وتعرفھا العتمادھا في رسمه وإنشائه باستعمال أدوات 
 .الھندسة المناسبة

  تعليم وتعلم الرياضيات سيرورة. 3.1

  :يمر تعليم وتعلم الرياضيات تبعا لإلطار المنھجي المعتمد لتصريف المقاربة بالكفايات عبر المراحل الثالث اآلتية

  تعلم الموارد وإرساؤھا. 1.3.1

  :يتم تعلم الموارد وإرساؤھا عبر األنشطة التعليمية التعلمية اآلتية

 أنشطة البناء والترييض 

مع  )ة(وتتسم باالنخراط الذاتي للمتعلم تھا وإسھاماتھا في تحقيق الكفاية،تنجز ھذه األنشطة بشكل تدريجي تبعا ألولويا
. ة المرتبطة بالدرس المستھدفرياضياتيالتقنية ال اكتساب أو رياضياتيمجموعته في وضعيات تعلم تسمح له ببناء المفھوم ال

 .لالستثمار المباشر للمكتسبات وأخرىترييض الوضعيات أنشطة لالستكشاف والبناء، بناء التعلمات وويتضمن 

 أنشطة التقويم والدعم والمعالجة  

 .جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلميندرج التقويم ضمن سيرورة درس الرياضيات، إذ يعد  :أنشطة التقويم -
تحديد الفارق بين ما تم تسطيره من أھداف تعلمية وما تم ، عبر تحسين تعليم وتعلم الرياضياتوالھدف منه ھو 

لذلك ). ة(الكراسة أو في دفتر المتعلم األلواح أو اكتسابه بالفعل عند نھاية الدرس من خالل المنجزات الكتابية على
  :يجب أن يتصف بما يلي

o  وصعوباته التعلمية  )ة(علموأن يوفر معلومات دقيقة حول مكتسبات المت ،يتم بشكل مستمريتسم بالشمولية وأن
  وكذا فاعلية الطرائق؛

o ة وعلى تطوير المفاھيم والمھارات رياضياتيمن تحسين قدراته على حل المسائل ال) ة(أن يمكن المتعلم
 والسلوكات االيجابية تجاه التقويم في بعده التكويني؛ رياضياتية والتفكير الرياضياتيال

o  الفوري وبناء استراتيجية فاعلة للدعم ) ة(مدرسلالستثمار وتطوير التخطيطات المرحلية للأن يمثل فرصة
 ؛والمركز

كما ينبغي له، باإلضافة إلى تقييم جوانب التعلم الفكرية والمھارية والوجدانية والسلوكية، أن ينصب أيضا على 
  :تقييم المجاالت والقدرات اآلتية

o وبعض خاصيات العمليات  يمارس في ترابط مع دراسة األعدادظيفي مندمج الحساب الذھني، وھو نشاط و
  مع األعداد والعمليات وخاصياتھا؛) ة(ويستھدف تنمية قدرة تعامل المتعلم ،الحسابية

o ستراتيجيات تعلم الرياضيات، امن أھم  ويتم من خالل التعلم التعاوني الذي يعتبر: التواصل بين جماعة القسم
إضافة إلى تدريبه على  ،)ة(لدى المتعلم فعاليتھا ومساھمتھا في تحسين ورفع مستوى االكتسابتبينت والتي 

والقدرة على النقاش، على أنه ينبغي أثناء التواصل استعمال المصطلحات  عاون والتقاسم والتقويم التبادليالت
وبناءھا بشكل  وكتابيا، وييسر اكتسابھاعلى التعود عليھا شفھيا  )ة(ة وترويجھا بما يساعد المتعلمرياضياتيال

  ؛سليم
o على استثمار مكتسباته في حل بعض الوضعيات ) ة(االستخدامات العملية للرياضيات، بما يفيد قدرات المتعلم

 المستمدة من حياته اليومية وفي األنشطة المندمجة؛
o  ،وباعتبار المسائل وسيلة حل المسائل بصفته اختيارا منھجيا يستخدم في أي درس من دروس الرياضيات

بيداغوجية تخدم مختلف مراحل الدرس، وتشجع على تعبئة الموارد المكتسبة بكيفية مدمجة لحلھا، مما يساعد 
  على التمرن بكيفية عملية على التعامل مع الوضعيات اإلدماجية المركبة؛) ة(المتعلم

o على اكتساب المعارف والمفاھيم ) ة(ر المتعلمالتفكير النقدي، حيث إن تدريس الرياضيات ال يستھدف فقط إقدا
ھا في مجاالت البحث والمالحظة تنشيط العمليات الذھنية وإغناء ة، وإنما يستھدف كذلكرياضياتيوالمھارات ال

   .والتجريب، واالستدالل والتجريد والدقة في التعبير وتنمية الفكر النقدي

. )ة(بداية كل سنة بأنشطة تھييئية ذات بعد تقويمي تشخيصي لمكتسبات المتعلميتم القيام في وتجدر اإلشارة إلى أنه 
كما أن تقويم الموارد والكفايات يتم بواسطة المراقبة المستمرة، علما أن تقويم الموارد يأخذ بعدا تكوينيا وجزائيا 

ينيا في المرحلتين األولى خالل مراحل السنة الدراسية األربع، في حين يأخذ تقويم الكفايات بعدا وظيفيا تكو
بعدم تأثير ) ة(وفي ھذا السياق ينبغي التعاقد مع المتعلم. والثانية، وبعدا تكوينيا جزائيا في المرحلتين الثالثة والرابعة

التقويم التكويني على المستوى الجزائي، وتشجيعه على عرض الصيغ التي يتتبعھا في إيجاد الحل، مع تثمين 
  .وإن لم تكن صائبةالمبادرات الشخصية 
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من الحصص السابقة تحقيقا لمبدإ اإلنصاف، ) ة(ھي أنشطة تستھدف دعم مكتسبات المتعلم: أنشطة الدعم والمعالجة -
، حيث تتم برمجتھا بعد الوقوف على )ة(بالمتعلم) ة(مدرسوترتكز على نتائج المرحلة السابقة وعلى معرفة ال

تحليل دقيق لألخطاء المتكررة في اإلنجازات، ورصد النجاحات باعتبارھا نقط قوة يمكن االرتكاز  تعثراته عبر
، إذ تمكنه من اإلحساس بالنجاح )ة(وتمثل ھذه األنشطة أھمية كبيرة بالنسبة للمتعلم. عليھا لبناء باقي األنشطة
  .والمعالجة يفترض االنتھاء من إرساء المواردوتجدر اإلشارة إلى أن إنجاز أنشطة الدعم . واالنتماء لجماعة القسم

  والتقويم والدعمالتوليف  أنشطة. 2.3.1

ا التوليف بين المفاھيم أو مم فيھويت. والتقويم والدعم األسبوعان الثالث والسادس من كل مرحلةخصص ألنشطة التوليف ي
على إدراك العالقات والترابطات بين الموارد ) ة(بھدف مساعدة المتعلم ،التقنيات أو المھارات المقدمة في الدرسين السابقين

) ة(المتعلمتوليف بين مستويات تفكير الربط والعلى  كذلك ومن المفيد أن تعمل ھذه المرحلة. المدروسة واستنتاج تكاملھا
الوضعيات حل لنجاح في واستراتيجيات اشتغاله على نفس الوضعية وأن تدربه بكيفية تدريجية على دمج الموارد ل

  .كما تستغل بعض حصصھا في تقويم ودعم مختلف التعلمات .اإلدماجية المركبة

  عملية دمج الموارد . 3.3.1

  .ويتعلق األمر بتدبير وإنجاز الوضعيات اإلدماجية الخاصة بمادة الرياضيات خالل أسبوعي اإلدماج

    والمعينات الديدكتيكية الوسائل التعليمية. 4.1

الوسائل التعليمية ھي جميع أنواع الوسائط واألدوات التي تستخدم في العملية التربوية لتسھيل اكتساب المعارف والمفاھيم 
ة رياضياتيعلى إدراك واكتساب المفاھيم ال )ة(المتعلموفي مجال الرياضيات تتجلى أھميتھا في كونھا تساعد . والمھارات

  .واقتصاد الجھد والوقت) استخدام الوسائل الھندسية(المھارات العملية المجردة بصورة صحيحة، وإنماء 
  :وظائف كل واحدة منھا والمعينات الديدكتيكية حسبوتتنوع الوسائل التعليمية 

 ترتيب في البيداغوجي بالتدرج تتميز) ة(والمتعلم) ة(مدرسال بين مشتركة عملية أداة وھي :)ة(التلميذ كتاب أو كراسة 
  البيداغوجية؛ والمقاربات المداخل وتنويع المتعلمين أخطاء تحليل في استثمارھا إعادة بإمكانية وتسمح األنشطة

 بتتبع يسمح لكونه األنشطة إلنجاز بدفتر دعمھا ضرورة عن اليغني الكراسة على) ة(المتعلم توفر إن :الدروس دفتر 
  معين؛ رياضياتي نشاط لحل) ة(المتعلم إنجاز مراحل

 األنشطة: وھي أساس مكونات ثالثة من تتكون الرياضيات أن المعلوم من :البرنامج مكونات حسب التعليمية الوسائل 
 منھا وكل اإلدماجية، والوضعيات المسائل دروس أو لحصص إضافة. القياس وأنشطة الھندسية، واألنشطة العددية،
 :إلى التعليمية الوسائل تصنيف ويمكن والمعينات، الوسائل من خاصا نوعا يتطلب

، بطاقات أرقام وبطاقات (didacticiels)عينات األشياء، المحسبة والبرانم : وسائل تستعمل في الحساب من قبيل -
  ...ألوان، رسوم وصور وغيرھا

والمزواة والبركار واألنسوخ والشبكات  والمنقلةمثل المسطرة : وسائل تستعمل في الرسم واإلنشاء الھندسي -
  ...التربيعية وبرانم لتدريس الھندسة

  ...وسائل تستعمل في القياس كالخيوط والمسطرة المدرجة والميزان والصنجات والمتر واللتر وغيرھا -
وسيلة انطالق في  مثلفقد توتجدر اإلشارة إلى أن الوسيلة التعليمية لھا استعماالت متعددة بحسب الھدف التعليمي المتوخى، 

على الوصول إلى التجريد من ) ة(إال أنه ينبغي مساعدة المتعلم). المحسبة مثال(تحقق أو  بناء وسيلة وأالتعلمات الجديدة 
  ).الوسائل الھندسية(خالل تجاوز بعض الوسائل التعليمية وحسن استعمال أخرى 

 الرياضيات وتعلمھا من خالل إمكانيات استثمارھا  تدريسالرقمية أدوارا أساسية في  دتلعب الموار: الموارد الرقمية
في تنويع طرائق التدريس، ودعم العملية التعليمية التعلمية بإغناء مضامين ومنھجيات الكتب المدرسية، وبالتالي 

ية كوسائل تعليمية تعلمية لتمثيل بعض ويمكن مثال استعمال الموارد الرقم .فالموارد الرقمية ذات طبيعة تربوية مكّملة
ة، أو توظيف اآللة الحاسبة وبعض البرانم الخاصة بتدريس الرياضيات كأداة للتقصي وفق النھج رياضياتيالوضعيات ال
، من أجل صياغة فرضيات، أو التحقق من صحة أجوبة، أو اكتشاف وتمحيص خاصيات أو رياضياتيالعلمي أو ال
  .ةتقنيات معين

  مادة الرياضياتالبرنامج الدراسي ل. 2

  مكونات البرنامج. 1.2

  :يتكون البرنامج من أربعة مكونات أساسية ھي

 وخاصياتھا،  الصحيحة الطبيعية والعشرية والكسرية يركز ھذا المكون على معرفة األعداد :مكون األعداد والحساب
  .للجمع والطرح والضرب والقسمة االعتياديةوالحساب والترتيب والتقنيات 

 في الھندسة من خالل االنطالق معه من معرفة األشياء ) ة(يھتم ھذا المكون بتنمية معارف المتعلم :مكون الھندسة
بمالحظة األشياء وتلمسھا ومناولتھا، مما يؤدي به بعد ذلك إلى تعرف خصائصھا ) ة(بالحواس، حيث يقوم المتعلم

أو وسائل تعليمية مناسبة للتحقق من تمثالته عن خصائص األشياء /ختلفة؛ ثم يستعمل أدوات ھندسية والھندسية الم
 .التي اشتغل عليھا، ليصل بعد ذلك لمرحلة تجريد وبناء المعارف والمفاھيم الھندسية
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 يتم االنطالق في بنائھا من وضعيات ويتضمن مفاھيم الطول والكتلة والمساحة والزمن والحجم،  :مكون القياس
حقيقية، تتدرج من المناولة بوحدات اعتباطية، إلى القياس بالوحدات االعتيادية، التي ُتجرى عليھا تحويالت الستكشاف 
. مضاعفاتھا وأجزائھا، ولتخضع بعد ذلك لعمليات حسابية، مما يؤدي في النھاية إلى حل المسائل المرتبطة بالقياس

ة رياضياتيعلى مھارات وتقنيات ) ة(سالفة الذكر، تدريب المتعلما المكون، باإلضافة إلى بناء المفاھيم ويستھدف ھذ
  .خاصة بالقياس

 ال يحظى حل المسائل بأھمية بيداغوجية فقط، بل يعتبر من المكونات األساسية لبرنامج  :مكون حل المسائل
تطويره، كما ھو الشأن بالنسبة لباقي  ويقتضي. الرياضيات، ويتم تناوله طيلة التعامل مع الكفايات تعلما وتقويما

رسوم، أشكال (را بالمسائل الممثلة ، مرو)مسائل مشخصة في الواقع(المكونات، احترام التدرج من المسائل العملية 
التعامل ) ة(التي تتطلب من المتعلم) نصوص مكتوبة(وصوال إلى المسائل اللغوية ...) ھندسية، مقاطع سمعية بصرية

ويمكن توظيف ھذه األنواع من . مع معطيات مكتوبة وتمييزھا واستخراج المطلوب منھا وإيجاد الحلول المناسبة
 .ردة حسب الحاجة والضرورة البيداغوجية وحسب الوضعية التعلمية المستھدفةالمسائل مجتمعة أو منف

درج إلى جانب األنشطة تطور مع تطور المفاھيم، وتُ يوتجدر اإلشارة إلى أن حل المسائل وجمع المعلومات وتنظيمھا 
أن يواجه مسائل للبحث، يستحسن ) ة(كما أنه ينبغي على المتعلم. سالفة الذكرالمتعلقة بمعالجة المعلومات ضمن المكونات 

ة، وحلھا مع تشجيع رياضياتيالمنتظرة، ترجمة المسائل اللفظية إلى تمارين  المھاراتومن بين . أن تؤخذ من واقعه المعيش
ن مرحلة ُتعتبُر موضوَع تطويٍر وإغناٍء من أضف إلى ذلك أن المھارات التي تدرج في أكثر م). ة(الطرق الشخصية للمتعلم

وأھداف منھجية كما أن ھناك موارد ذات طابع . خالل أنشطة جديدة وتمارين متنوعة، وليست موضوع تعلم أو بناء جديد
، وھذه ليست بدورھا محل تعلم جزئي، بل تنمى وتطور من خالل تعلمات مختلفة عبر مراحل إنماء الكفايةواستراتيجية 

  : رد ھيالموا
 ؛)ةرياضياتي كتابة إلى المسألة نص في لغوية عبارات ترجمة( مسألة نص نمذجة  
 للحل؛ المالئمة المعطيات استخراج 
 الحل؛ في ستوظف التي الموارد انتقاء  
 مراحل؛ ثالث أو مرحلتين أو مرحلة حله يستوجب ة،رياضياتي مسألة ضمن سؤال، عن لإلجابة التخطيط 
 المرحلة؛ موارد من مورد من أكثر توظيف تستدعي مسألة حل 

  بالبرنامج تانالمرتبط انتالكفاي. 2.2

وأخرى مرتبطة " األعداد والحساب"كفاية مرتبطة بـ: لقد تم تجميع مكونات برنامج مادة الرياضيات في كفايتين اثنتين
  . "الھندسة والقياس"بـ

  والحساب األعدادكفاية 

بشكل مندمج لحل وضعيات مرتبطة ) ة(يتعلق األمر بمجموعة من الموارد المرتبطة باألعداد والحساب والتي يعبئھا المتعلم
الجمع ( حقل الوضعيات اإلضافيةوإجراء حسابات عليھا استنادا إلى والعشرية والكسرية، باألعداد الصحيحة الطبيعية 

نتيجة مجموعة من الوضعيات التطبيقية ) ة(ويتحقق ذلك للمتعلم. )قسمةالضرب وال( حقل الوضعيات الضربيةو )والطرح
والتمثيالت الرمزية، تعطي لمفھوم العدد معنى حقيقيا، وتسمح باستكشاف خاصياته بالتدريج، وبإجراء مختلف الترابطات 

  .والعالقات بين األعداد والعمليات الحسابية

 كفاية الھندسة والقياس 

الھندسة في وإذا كانت . بشكل مندمج لحل وضعيات مرتبطة بالھندسة والقياس) ة(موارد يعبئھا المتعلمب يتعلق األمر
المدرسة االبتدائية تدور حول محورين أساسيين ھما التحويالت الھندسية واألشكال الھندسية، فإن القياس يقدم من خالل 

 .هبتجريده واستنتاج خاصيات) ة(أنشطة مناوالتية تسمح للمتعلم
، ألن حقول الرياضيات ومجاالتھا تتكامل فيما بينھا ليس إال وتجدر اإلشارة إلى أن الفصل بين الكفايتين ھو فصل منھجي

  ).ة(ية المتعلمم جميعھا في تطوير شخصوتسھ

  التوزيع األسبوعي لدروس الرياضيات بالتعليم االبتدائي. 3.2
وتتوزع الحصص . دقيقة 50منھما في ثالث حصص تدوم كل واحدة منھا يقدم درسان في األسبوع، ويتم تصريف الواحد 

  :األسبوعية حسب الصيغة اآلتية

  مدة الحصة الواحدة األنشطة  عدد الحصص الدرس المقدم  المستوى

جميع 
  المستويات

  3 الدرس األول

 دقيقة 50 بناء وترييض الوضعيات: 1الحصة 

 دقيقة 50 التطبيق والتقويم: 2الحصة 

 دقيقة 50 الدعم والمعالجة :3الحصة 

  3 الدرس الثاني
 دقيقة 50 بناء وترييض الوضعيات: 1الحصة 
 دقيقة 50 التطبيق والتقويم: 2الحصة 
 دقيقة 50  الدعم والمعالجة :3الحصة 
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  برنامج مادة الرياضيات. 4.2
  السنة األولى. 1.4.2

 اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.1.4.2
 والحساب األعداد في مراحلھاو الكفاية  

  1المرحلة 
 رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة من األولى المرحلة نھاية في

 عن اإلجابة تتعّدى أال على ،5إلى  1 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في الجمع بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)مبيانية،
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ 

  2المرحلة 
 رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة من الثانية المرحلة نھاية في 

 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في احتفاظ دون والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)...مبيانية،
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،9إلى

   3المرحلة 
 رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في

 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في احتفاظ دون والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)...مبيانية،
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،30إلى
  4مرحلة ال
) ة(المتعلم يحلّ  ،)...مبيانية رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة نھاية في

 أال على ،99إلى  0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في وبدون احتفاظ،باالحتفاظ  والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة وضعية
  .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى

 والحساب األعداد في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 بحد؛ حدا التواصل باستخدام أكثر أو مجموعتين بين يقارن -
 تسمية وكتابة رقمية؛: ويوظفھا 5إلى  1األعداد من يتعرف  -
  ويرتبھا بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛ 5إلى  1يقارن األعداد من  -
 جمعية؛ كتابة عبر 5 إلى 1 من األعداد يوظف -
 .المرحلة موارد مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من يحل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 تسمية وكتابة رقمية؛: ويوظفھا 9إلى  0يتعرف األعداد من  -
  ويرتبھا بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛ 9إلى  0يقارن األعداد من  -
  ؛9إلى 0 من األعداد نطاق في احتفاظ يتعرف مفھوم الجمع؛ دون -
 في الجمع؛) 0(يتعرف عدم تأثير الصفر  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 3المتصلة بالمرحلة الموارد 

 تسمية وكتابة رقمية؛: ويوظفھا 30إلى  10يتعرف األعداد من  -
 ويرتبھا بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛ 30إلى  10يقارن األعداد من  -
  يعد بالعشرات؛ -
 ، ويتعرف تقنيته االعتيادية؛30 إلى 0 من األعداد نطاق في احتفاظ دون الجمع يوظف -
 انطالقا من بعض الكتابات الجمعية أو غيرھا؛يقارب مفھوم الفرق  -
 يميز بين عدد الوحدات والعشرات وأرقامھا في عدد معلوم؛ -
 .المرحلة موارد مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من يحل -

 4مرحلة الموارد المتصلة بال

 تسمية وكتابة رقمية وحرفية؛: ويوظفھا 99إلى  31يتعرف األعداد من  -
  ويرتبھا بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛ 99إلى  0من يقارن األعداد  -
 اعتيادي؛ وبشكل العد جدول على احتفاظ بدون الجمع تقنية يوظف -
  يتعرف التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ؛ -
 ؛يقارب مفھوم الفرق انطالقا من بعض األنشطة الجمعية أو غيرھا -
 .لمرحلةا موارد مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من يحل -
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 والقياس الھندسة في مراحلھاو الكفاية  
  1المرحلة 

 ،)...رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة من األولى المرحلة نھاية في
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على الفضاء، تنظيم ومفاھيم الّتصنيفبتوظيف  دالّة مشكلةوضعية ) ة(المتعلم يحلّ 

  2المرحلة 
 يحلّ  ،)...رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة من الثانية المرحلة نھاية في

الكتل، (والتصنيف والمقارنة في مجال القياس ) المرّبع المستطيل،( الھندسّية األشكال بعض خصائص دالّة بتوظيف مشكلة وضعية) ة(المتعلم
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،)األطوال
  3المرحلة 

 يحلّ  ،)...رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على مكتسباته السابقة، واعتمادانطالقا من وا األولى، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في
والتصنيف والمقارنة في مجال القياس ) المثلّث، المرّبع، المستطيل،( الھندسّية األشكال بعض خصائص دالّة بتوظيف مشكلةوضعية ) ة(المتعلم

 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،)الزمنالكتل، األطوال، (
  4مرحلة ال
 يحلّ  ،)...ھندسّية أشكال رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على نطالقا من مكتسباته السابقة، واعتماداوا األولى، السنة نھاية في

والتصنيف والمقارنة في ) القرص المثلّث، المرّبع، المستطيل،( الھندسّية األشكال بعض خصائص بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال ، على)الزمن، األسعارالكتل، األطوال، ( مجال القياس

 والقياس الھندسة في بالكفاية المتصلة الموارد 
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  ويصنفھا؛) مفتوحة، مغلقة(الخطوط  )ة(يتعرف المتعلم -

 ؛...)يسار، فوق، تحت، أمام، وراء، بين، على /يمين /خارج /داخل(الفضاء  تنظيم مفاھيم يتعرف -

 يحدد التخوم والجھات؛ -

 لبعضھا؛ وموضعھا بالنسبة لألشياء ويحدد موضع األشياء بالنسبة إليه بالنسبة يتموضع -

 .المرحلة موارد منتستدعي توظيف أكثر من مورد  مسألة يحل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف مجسمات ويميز بينھا انطالقا من أشكالھا ومواصفاتھا؛ -

 ؛...)لون، شكل، أضالع(يميز أشكاال ھندسية مستوية انطالقا من خصائص ملحوظة  -

  الخط المستقيم، المربع، المستطيل؛: يتعرف أشكاال ھندسية -

 ، ويقدر قياس أطوال بواسطة وحدات غير اعتيادية؛)الطول نفس لھما / من أقصر /من أطول( طولين يقارن -

 ، ويقدر قياس كتلة بواسطة وحدات غير اعتيادية؛)الثقل نفس لھما / من أخف / من أثقل( بتوظيف كتلتين يقارن -

 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 طوال ويقارنه بالمتر، ويتعرف المتر كوحدة اعتيادية؛يقدر  -

 يقارن كتلة شيء مع الكيلوغرام ويتعرف الكيلوغرام كوحدة اعتيادية؛ -

 مألوفة، ويقدر قياس مدة زمنية بواسطة وحدات غير اعتيادية؛ بوقائع اليوم فترات يربط -

 ؛الخط المستقيم، المربع، المستطيل، المثلث: يرسم أشكاال ھندسية -

 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 

 دقائق؛ دون الساعة يقرأ -

  في مسائل تتعلق بالحياة اليومية؛  درھما ويوظفھا 50 سنتيمات إلى 5يسمي القطع واألوراق النقدية من  -

 بالحياة اليومية؛يوظف قياس الكتل واألطوال في حل مسائل متعلقة  -

 التربيعات؛ على )والمثلث المستطيل والمربع( الھندسية األشكال يرسم -

 يتعرف القرص ويرسمه؛ -

  يكتسب مفھوم التماثل عن طريق الطي والتقطيع؛ -

 .المرحلة موارد مسألة تستدعي توظيف أكثر من مورد من يحل -
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 فقرات البرنامج. 2.1.4.2
  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

  )يمين، يسار، أمام، وراء، بين(أحدد موضعي وموضع األشياء - 2
  تصنيف األشياء حسب خاصيات اللون والشكل والحجم والطول -

3 
 التواصل حدا بحد -
قراءة  2و  1تقديم العددين  -

  وكتابة وتمثيال
   

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

قراءة5و4و 3تقديم األعداد  5
وكتابة وتمثيال

داخل، خارج، تحت، فوق، (أحدد موضعي وموضع األشياء
  )على، أسفل، أعلى

6 
مقارنة وترتيب األعداد من -
  5إلى  1
5إلى1الكتابة الجمعية من - 

   

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

قراءة7و 6تقديم العددين  10
أطول وأقصر (مقارنة أطوال  وكتابة وتمثيال

  )ولھما نفس الطول

0و9و 8تقديم األعداد  11
أثقل وأخف (مقارنة كتل  قراءة وكتابة وتمثيال

  )ولھما نفس الكتلة

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

0مقارنة وترتيب األعداد من 13
 حل مسائل بسيطة بتوظيف  9إلى 

 الكتل واألطوالقياس 

جمع عددين ال يفوق  14
 9مجموعھما 

تعرف ومقارنة األشكال
الخط المستقيم، (الھندسية 

)المربع، المستطيل
  

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

قراءة  10تعرف العدد   18
  وكتابة وتمثيال

الخط(رسم أشكال ھندسية
المستقيم، المثلث، المربع، 

 )المستطيل
    

إلى11تعرف األ عداد من  19
ترتيب وقائع وأحداث    قراءة وكتابة وتمثيال 30

    متسلسلة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  
0مقارنة وترتيب األعداد من

  30إلى 
  

    تعرف المتر واستعماله  

 الكتابة الجمعية  22
تعرف الكيلوغرام ومقارنته    )30إلى 0األعداد من (

   مع كتل معلومة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

إلى31األعداد من تعرف
، قراءة وكتابة وتمثيال 99
إلى  0مقارنة األعداد من و

 وترتيبھا 99

    قراءة الساعة دون دقائق  

27  
99إلى0جمع األعداد من 

  )دون احتفاظ(
  

أرسم أشكاال ھندسية على
  التربيعات

 

  
    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

99إلى0جمع األعداد من   29
واألوراق تعرف القطع    )باالحتفاظ(

    النقدية واستعمالھا

تقريب مفھوم الفرق انطالقا  30
 من أنشطة جمعية وغيرھا

تعرف التماثل عن طريق
     الطي والتقطيع

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  إجراءات آخر السنة  34
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  السنة الثانية. 2.4.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي .1.2.4.2

 والحساب األعداد في مراحلھاو الكفاية  
  1المرحلة 

 يحلّ  ...)مبيانية رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا ،الثانية السنة من األولى المرحلة نھاية في
 أال على ،999إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في )باالحتفاظ وبدونه( والجمع والتّرتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عن اإلجابة تتعّدى

  2المرحلة 
 ،)…مبيانية رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة من الثانية المرحلة نھاية في

 الصحيحة األعداد نطاق في احتفاظ بدون والّطرح )باالحتفاظ وبدونه(والجمع  والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم يحلّ 
 .واحدة خطوةتعليمة  كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ،999إلى 0 من الطبيعية
   3المرحلة 

، )…مبيانية رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في
 الصحيحة األعداد نطاق في 5و 10 يف والضرب احتفاظ دون والّطرح )باالحتفاظ وبدونه(بتوظيف الجمع  دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم يحلّ 

 .واحدة تعليمة خطوة كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ،999إلى 0 من الطبيعية
  4مرحلة ال
) ة(المتعلم يحلّ  ،)…مبيانية رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة نھاية في

 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق يف 10و 5و 2 في والضرب احتفاظ دون والّطرح )باالحتفاظ وبدونه(بتوظيف الجمع  دالّة مشكلة وضعية
 .واحدة تعليمة خطوة كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ،999إلى

 والحساب األعداد في بالكفاية المتصلة الموارد  
  1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 في ألعاب ومناوالت؛ 99إلى  0يوظف األعداد الصحيحة الطبيعية من  -
 وتمثيال؛ وكتابة قراءة 999 إلى 100 من الطبيعية الصحيحة األعداد يتعرف -
 ؛ 999إلى 0 من الطبيعية الصحيحة في نطاق األعداد ويرتب يقارن -
 جمعية؛يختصر كتابة  -
 يعد بالعشرات وبالمئات؛ -
 يميز بين عدد الوحدات والعشرات والمئات وأرقامھا في عدد معلوم؛ -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛999إلى  0يوظف التقنية االعتيادية للجمع في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  -
 ؛)…المتساوية الفروق العددي، المستقيم باإلكمال، الجمع(الطرح  مفھوم يتعرف -
 ؛999إلى 0 من الطبيعية الصحيحة احتفاظ في نطاق األعداد بدون االعتيادية للطرح التقنية يتعرف -
 بين وضعيات تتطلب الجمع ووضعيات تتطلب الطرح؛) ة(يميز المتعلم -
 .موارد المرحلةتستدعي توظيف أكثر من مورد من  يحل مسألة -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 المتكرر؛ بتوظيف الجمع الضرب يتعرف -
 يحسب جداء عددين طبيعيين باستعمال الجمع المتكرر؛ -
 ؛999إلى 0يميز بين وضعيات تتطلب الجمع أو الطرح ووضعيات تتطلب الضرب في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  -
 ؛10يتعرف جدول الضرب في  -
 ؛5يتعرف جدول الضرب في  -
 ؛10يوظف خاصية الضرب في  -
 ؛5يوظف خاصية الضرب في  -
  )أحد عاملي الجداء مكون من رقم، واآلخر من رقم أو رقمين(يتعرف تقنية الضرب دون احتفاظ  -
 .تستدعي توظيف أكثر من مورد من موارد المرحلة يحل مسألة -

 4مرحلة الموارد المتصلة بال
 يختصر كتابة ضربية؛ -
 ، 2يتعرف جدول الضرب في  -
 ؛2يوظف خاصية الضرب في  -
 يتعرف التقنية االعتيادية للضرب ويستعملھا، -
 لحل مسائل؛ 10و 5و 2يستثمر خاصيات الضرب في  -
 ؛999إلى 0يحل مسائل بتوظيف الجمع باالحتفاظ وبدونه والطرح دون احتفاظ في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  -
 .يف أكثر من مورد من موارد المرحلةتستدعي توظ يحل مسألة -
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 والقياس الھندسة في مراحلھاو الكفاية  
  1المرحلة 

 أشكال رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة من األولى المرحلة نھاية في
 األطوال وتوظيف قياس )، المثلث، القرصالمرّبع المستطيل،( أشكال ھندسّية برسم ومقارنة دالّة مشكلةوضعية ) ة(المتعلم يحلّ  ،)…ھندسّية

.واحدةتعليمة خطوةكّلعناإلجابةتتعّدى أال على ،)السنتمترالمتر،(
  2المرحلة 

 أشكال رسوم، جداول،(مكتوبة  أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
وتوظيف وحدات  ،)الّتربيعات المستطيل والمربع على إنشاء(الھندسّية  األشكال بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)…ھندسّية
 .واحدة تعليمة خطوةكّلعناإلجابةتتعّدىأالعلى،)والغراموالسنتمتر، الكيلوغرام المتر(القياس

  3المرحلة 
 أشكال رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في

 )الّتربيعات المستطيل والمربع والمثلث قائم الزاوية على إنشاء(بتوظيف األشكال الھندسية  دالّة مشكلةوضعية ) ة(المتعلم يحلّ  ،)…ھندسّية
 .واحدة تعليمة خطوة كلّ  عناإلجابة تتعّدى أال على،)المتر والسنتمتر، الكيلوغرام والغرام، الساعة والدقيقة(وتوظيف وحدات القياس 

  4مرحلة ال
 يحلّ  ،)…ھندسّية أشكال رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نطالقا من مكتسباته السابقة،وا الثانية، السنة نھاية في

المتر (، وتوظيف وحدات القياس )أشكال ھندسية جديدة رسمھا، وتقطيعھا وتركيب( الھندسّية األشكال بتوظيف دالّة مشكلة وضعية) ة(المتعلم
 .واحدة تعليمة خطوةكّل عن اإلجابة تتعّدىأالعلى،)الكيلوغرام والغرام، الساعة والدقيقة، الدرھم والسنتيم، اللتروالسنتمتر،

 والقياس الھندسة في بالكفاية المتصلة الموارد   
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

ويوظفھما؛ m ; cmيتعرف وحدتي قياس الطول-
 يتعرف أشكاال ھندسية من خالل أثر المجسمات؛ -
  يتعرف المستقيم في وضعيات مختلفة؛ -
 يرسم القطعة والمستقيم في وضعيات مختلفة ويوظفھما في إنشاء أشكال ھندسية؛ -
 ؛)المستطيل، المربع، المثلث، القرص(يصنف أشكاال ھندسية ويقارنھا  -
 يتعرف الشبكة التربيعية؛ -
 بكة التربيعية باعتماد المسار والقن والخانة والعقدة؛يتنقل على الش -
 ؛gabarit، المزواة، األنسوخ، القالب )المدرجة بالسنتمتر(المسطرة : يستعمل بعض األدوات الھندسية -
 ؛ مشكلةيخّطط لإلجابة عن سؤال صريح يستوجب حلّه مرحلة واحدة في وضعية  -
.موارد المرحلةتستدعي توظيف أكثر من مورد من يحل مسألة-

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
؛)المستطيل، المربع(التربيعات على ھندسية أشكاالينشئ-
 ؛)الترصيف(يعيد إنشاء شكل على التربيعات  -
 يتعرف التماثل المحوري ومحور التماثل؛ -
 يحدد محور التماثل بالنسبة ألشياء معلومة؛ -
 ينجز تطبيقات ھندسية باعتماد التماثل؛ -
 ؛gabaritالمسطرة، المزواة، األنسوخ، القالب : يستعمل بعض األدوات الھندسية -
  ويوظفھما؛ ; g kgيتعرف وحدتي قياس الكتل  -
 ة بتوظيف مكتسباته في القياس؛رياضياتييحل مسائل  -
   ؛مشكلة وضعية في واحدة مرحلة حلّه يستوجب صريح سؤال عن لإلجابة يخّطط -
.المرحلةمواردتوظيف أكثر من مورد منتستدعي  مسألةيحل-

  3الموارد المتصلة بالمرحلة 
  يتعرف الزاوية القائمة؛-
 يتعرف المثلت القائم الزاوية؛ -
  ؛)الزاوية القائم المربع، المستطيل، المثلث(التربيعات  على ھندسية أشكاال ينشئ -
  يقدر مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية؛ -
 وحدات اعتيادية؛يقيس مدة زمنية بواسطة  -
 وبدونھا؛ بالدقائق والرقمية العقربية الساعة يقرأ -
 والرقمية؛ العقربية على الساعة زمنية لحظة يمثل -
  ة بتوظيف مكتسباته في القياس؛رياضياتييحل مسائل  -
  )...gabarit(المسطرة، المزواة، األنسوخ، القالب : يستعمل بعض األدوات -
 مشكلة؛ وضعية في واحدة مرحلة حلّه يستوجب صريح سؤال عن لإلجابة يخّطط -
.المرحلةمواردتستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألةيحل-

 4مرحلة الموارد المتصلة بال
 اعتيادية وبتوظيف الرسم والتقطيع والتركيب؛أشكالمنانطالقا مركبة ھندسية أشكاالينشئ-
 لھا؛ وصف من انطالقا التربيعات على ھندسية أشكاال ينشئ -
 يستعمل القطع النقدية واألوراق المالية المتداولة؛ -
  يستعمل النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية -
 ويتعرف على اللتر كوحدة لقياس السعة؛إناءين يقارن سعة  -
  متوازي المستطيالت؛ –المكعب : يصف بعض المجسمات -
  ينشر المكعب و متوازي المستطيالت ويتعرف خصائصھما؛ -
 ؛)المتر والسنتمتر، الكيلوغرام والغرام، الساعة والدقيقة، الدرھم والسنتيم، اللتر(بتوظيف وحدات القياس  يحل مسائل -
 )gabarit(المسطرة، المزواة، األنسوخ، القالب : يستعمل بعض األدوات -
 مشكلة؛ وضعية في واحدة مرحلة حلّه يستوجب صريح سؤال عن لإلجابة يخّطط -
.المرحلةمواردأكثر من مورد منتستدعي توظيف  مسألةيحل-
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  فقرات البرنامج. 2.2.4.2
  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

2 
قراءة  100تقديم العدد 

 وكتابة وتمثيال

تعرف أشكال ھندسية من 

خالل أثر المجسمات 

المستطيل، المربع، المثلث، (

 )القرص

  

3 
إلى  101تعرف األعداد من 

 قراءة وكتابة وتمثيال 999

توظيف المستقيم والقطعة 

المستقيمية في إنشاء أشكال 

المستطيل، المربع، (ھندسية 

 )المثلث

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

5 
إلى  0مقارنة األعداد من 

 وترتيبھا 999

المسار، (الشبكة  التنقل على

 )القن، الخانة، العقدة
  

6 

تعرف الجمع باالحتفاظ 

إلى  0من (وبدونه وتوظيفه 

999( 

 
تعرف المتر والسنتمتر 

 واستعمالھما في القياس
 

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

استعمال التقنية االعتيادية 

للجمع باالحتفاظ وبدون 

 )999إلى  0من (احتفاظ 

رسم أشكال ھندسية على 

المربع (التربيعات 

 )والمستطيل

  

11 

 الجمع(تعرف مفھوم الطرح 

 العددي، المستقيم باإلكمال،

 في نطاق... المتساوية الفروق

 )999إلى  0األعداد 

 
والغرام تعرف الكيلوغرام 

 واستعمالھما
 

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

13 

حساب الفرق دون احتفاظ 

التقنية االعتيادية للطرح في (

 )999إلى  0نطاق األعداد 

إعادة إنشاء شكل على 

 )الترصيف(التربيعات 
  

14 
 

تعرف التماثل المحوري 

 ومحور التماثل وتوظيفھما
 

استخراج المعلومات 

لحل مسائل مرتبطة وتنظيمھا 

الطول (بالقياس والھندسة 

 ...)والكتلة، الشبكة التربيعية

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

18  
تعرف الضرب واستعماله 

  )المتكرر الجمع(
  

قراءة الساعة العقربية 
 30و 15(والرقمية بالدقائق 

  )دقيقة 45و
  

19  
تعرف خاصية الضرب في 

  وتوظيفھا 5و 10

 على ندسيةھ أشكال إنشاء
 قائم المثلث(التربيعات 

  )الزاوية
    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  
جداء عددين طبيعيين حساب 

أو  5أحد عاملي الجداء ھو (
10(  

  
قراءة الساعة العقربية 

 10و 5(والرقمية بالدقائق 
  )دقيقة... 25و 20و 15و

  

22  
دون ( تعرف تقنية الضرب

  )احتفاظ ودون وضع وإنجاز
    

اعتماد خطوات منھجية لحل 
أو /في األعداد و(مسألة 

  )أو القياس/الھندسة و
  التوليف والتقويم والدعمأنشطة   23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

    اختصار الكتابة الضربية  26
النقدية  استعمال القطع

  واألوراق المالية المتداولة
  

27  
  

وصف بعض المجسمات 
المكعب ومتوازي (

  ونشرھا) المستطيالت
  

مسائل بسيطة بتوظيف حل 
الجمع باالحتفاظ وبدونه 
والطرح دون احتفاظ 

والضرب في نطاق األعداد 
 0الصحيحة الطبيعية من 

  999إلى
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

29  
تعرف خاصية الضرب 

  وتوظيفھا 2في 
  

ين والتعرف إناءمقارنة سعة 
  على اللتر

  

30  
تعرف التقنية االعتيادية 

  واستعمالھاللضرب 
    

حل مسائل بتوظيف الرسم 
إلنشاء  والتقطيع والتركيب

  أشكال ھندسية مركبة
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  إجراءات آخر السنة  34

  السنة الثالثة. 3.4.2
  اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.3.4.2

 والحساب األعداد في ومراحلھا الكفاية 
  1المرحلة 

 -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ...) مبيانية، رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة من األولى المرحلة نھاية في 
 تتعّدى أال على ،9999 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في )باالحتفاظ ودونه( والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة
  .تعليمة خطوتين اثنتين كلّ  عن اإلجابة
2المرحلة

 مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  )مبيانية رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في 10و 5و 2 ب والضرب احتفاظ دون والّطرح والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة

  .تعليمة خطوتين اثنتين كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،9999
  3المرحلة

 -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ...)مبيانية، رسوم جداول،(مكتوبة  أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في 
 نطاق في في عدد مكون من رقم واحد والضرب) باالحتفاظ ودونه(والّطرح  )باالحتفاظ ودونه(والجمع  والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة
  .تعليمة خطوتين اثنتين كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،9999إلى  0 من الطبيعية الصحيحة األعداد

  4مرحلة ال
 بتوظيف دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)...مبيانية، رسوم جداول،) مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة نھاية في

 الصحيحة األعداد نطاق في) بعدد مكون من رقمين(والضرب  )ودونه باالحتفاظ( والّطرح )باالحتفاظ ودونه( والجمع والّترتيب المقارنة
  .تعليمة خطوتين اثنتين كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،9999إلى 0 من الطبيعية
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 والحساب األعداد في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  ؛)رقمية وحرفية(تسمية وكتابة  9999إلى  0يتعرف األعداد من  -
 وترتيبا؛ ومقارنة وتمثيال وكتابة قراءة)  9999إلى 0 من )الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -
 يحدد موقع عدد على مستقيم مدرج بالعشرات والمئات واآلالف؛ -
 الوحدات والعشرات والمئات واآلالف وأرقامھا في عدد معلوم؛ يميز بين عدد -
 ؛9999إلى  0الصحيحة الطبيعية من  نطاق األعداد في الجمع ةعملي ينجز -
 ؛)جمعية وضربية(يعبر عن عدد بكتابة ضربية أو مختلطة  -
 ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
   لھا؛ المناسبة الحسابية العملية ويجد مسألة نص في مفاتيح كلمات يستنتج -
 ؛حله مرحلتين ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .والطرح بالجمع مرتبطة مسألة يحّل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
  وترتيبا؛ ومقارنة وتمثيال وكتابة قراءة )9999إلى 0 من )الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
 ؛9999إلى  0في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  االعتيادية التقنية باستخدام الجمع عملية ينجز -
  ؛9999إلى  0في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  احتفاظ دون االعتيادية التقنية الطرح باستخدام عملية ينجز -
 ؛)10و 5و 2في (بالجمع والطرح والضرب  مرتبطة مسألة يحلّ  -
 .م مدرج بالعشرات والمئات واآلالفيحدد موقع عدد على مستقي -
 ت واآلالف وأرقامھا في عدد معلوم؛يميز بين عدد الوحدات والعشرات والمئا -
  لھا؛ المناسبة الحسابية العملية ويجد مسألة نص في مفاتيح كلمات يستنتج -
 .مسألة نص في مرحلتين حلّه يستوجب حصري سؤال عن لإلجابة يخّطط -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛رقم واحديتعرف التقنية االعتيادية للضرب بعدد مكون من  -
  وترتيبا؛ ومقارنة وتمثيال وكتابة قراءة) 9999 إلى 0 من )الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
 يؤطر عدد بالعشرات أو المئات أو اآلالف؛ -
  ؛9999إلى  0الطبيعية من  الصحيحة األعداد في نطاق باالحتفاظ ودونه االعتيادية التقنية باستخدام والطرح الجمع عمليتي ينجز -
 ؛9999إلى  0يستعمل التقنية االعتيادية للضرب بعدد مكون من رقم واحد في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  -
  ؛في عدد مكون من رقم واحد والضرببالجمع والطرح  مرتبطة مسألة يحلّ  -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
  لھا؛ المناسبة الحسابية العملية ويجد مسألة نص في مفاتيح كلمات يستنتج -
 .حله مرحلتين ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -

 4مرحلة الموارد المتصلة بال
 ؛يتلمس مفھوم القسمة من خالل وضعيات التوزيع بالتساوي -
  وترتيبا؛ ومقارنة وتمثيال وكتابة قراءة 9999إلى  0 من) الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
 ؛9999إلى  0الطبيعية من  الصحيحة األعداد في نطاق باالحتفاظ ودونه االعتيادية التقنية باستخدام والطرح الجمع تيعملي ينجز -
 يجد مضاعفات عدد؛ -
 ؛9999إلى  0يستعمل التقنية االعتيادية للضرب بعدد مكون من رقمين في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من  -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 .حله مرحلتين ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -

 والقياس الھندسة في ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ...) ھندسّية أشكال رسوم، جداول،(مكتوبة  أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة من األولى المرحلة نھاية في
والّترتيب  المقارنة أجل من وأجزائه والمتر )الّتربيعات على( واإلزاحة المحوري والتوازي والتعامد الّتماثل بتوظيف دالّة مشكلة -وضعية

 .تعليمة خطوتين اثنتينكّلعن اإلجابة تتعّدى أالعلىوالتحويل،
  2المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،)...ھندسّية أشكال رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة من الثانية المرحلة نھاية في
القطعة، (، واألشكال الھندسية )الّتربيعات على(والّتصغير  والّتكبير واإلزاحة المحوري والّتماثل بتوظيف الزاوية القائمة دالّة مشكلة -وضعية

 كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على والّترتيب والتحويل، المقارنة أجل من )أجزاؤه ومضاعفاته( ، والمتر)المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل
  .تعليمة خطوتين اثنتين

 3المرحلة 
) ة(المتعلم يحلّ  ،)...ھندسّية أشكال رسوم، جداول، (مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة من الثالثة المرحلة نھاية في 

 ، وقياس)الدائرة والقرص(، واألشكال الھندسية )المكعب ومتوازي المستطيالت(والمجسمات  والّتعامد، الّتوازي بتوظيف دالّة مشكلة -وضعية
 كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على والّترتيب والتحويل، المقارنة أجل من) الكيلوغرام حدود إلى الغرام وأجزاؤه ومضاعفاته( والكتل األطوال

  .تعليمة خطوتين اثنتين
 4المرحلة 

 القياس بتوظيف دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)...رسوم، جداول، (مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الثالثة، السنة نھاية في 
المكعب (والمجسمات ) والقرص القطعة، المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل، الّدائرة(المستوية  الھندسّية واألشكال )والسعة األطوال والكتل(

  .تعليمة خطوتين اثنتين كلّ  عن اإلجابةتتعّدىأالعلىواإلزاحة،المحوري والتوازي والتعامد والّتماثل) ومتوازي المستطيالت
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 والقياس الھندسة في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتعرف الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين؛ -
  يتعرف التماثل المحوري ومحور التماثل انطالقا من أشكال محددة؛ -
 يتعرف الخانة والعقدة؛ -
 متعامدين؛واية القائمة ومستقيمين ينشئ الز -
   التربيعات؛ باستعمال وشكل وخانة نقطة لرسم التماثل يوظف -
 معين؛  قن باستعمال شكل يرسم إزاحة -
 والتحويل؛ والترتيب االطوال والمقارنة لقياس وأجزاؤه المتر يوظف -
 ؛المسطرة، المزواة، األنسوخ، البركارلرسم األشكال الھندسية:يستعمل األدوات الھندسية -
 ؛)المتر وأجزاؤه(األطوال  بقياس مرتبطة مسألة يحلّ  -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 ؛حله مرحلتين ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يعيد إنشاء شكل على تربيعات باستعمال اإلزاحة؛ -
 يعيد إنشاء تكبير وتصغير شكل على تربيعات؛ -
 .ينشئ الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين -
 التربيعات؛ باستعمال شكل لرسم التماثل يوظف -
  التربيعات؛ باستعمال شكل وتصغير تكبير يرسم -
  معين؛ قن باستعمال شكل يرسم إزاحة -
  والتحويل؛ والترتيب للمقارنة ومضاعفاته المتر يوظف -
 سطرة، المزواة، األنسوخ، البركار؛الم:يستعمل األدوات الھندسية -
 ؛المستطيل-المربع-المثلث-القطعة -الخط المستقيم: الھندسية يرسم األشكال -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 ؛حله مرحلتين ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ينشىء الزاوية القائمة ومستقيمين متعامدين؛ -
 الدائرة والقرص؛ -المستطيل -المربع -المثلث -القطعة -الخط المستقيم: الھندسية يرسم األشكال -
  الحسابية؛ العمليات بعض وإجراء والتحويل والترتيب للمقارنة الكتل يوظف -
 الكتل؛ بقياس مرتبطة مسألة يحلّ  -
 المسطرة، المزواة، األنسوخ، البركار؛ :يستعمل األدوات الھندسية -
  نشر لھما؛ينشئ المكعب ومتوازي والمستطيالت إنطالقا من  -
   لھا؛ المناسبة الحسابية العملية ويجد مسألة نص في مفاتيح كلمات يستنتج -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد من مورد من تستدعي توظيف أكثر مسألة يحل -

  4مرحلة الموارد المتصلة بال
 يصف المكعب ومتوازي المستطيالت؛ -
  يتعرف مفھوم السعة؛ -
 ؛ℓ يتعرف الوحدة االعتيادية -
  الحسابية؛ العمليات بعض وإجراء والتحويل والترتيب للمقارنة الكتل واألطوال يوظف -
  التربيعات؛ باستعمال شكل لرسم التماثل يوظف -
  التربيعات؛ باستعمال شكل وتصغير تكبير رسمي -
  معين؛ قن باستعمال شكل يرسم إزاحة -
  ؛المناسبة األدوات الھندسية باستعمال) والشعاع المركز بمعرفة ( والقرص الدائرةو القطعة والمستقيم والمثلث والمربع والمستطيل يرسم -
  نشرھا؛ من انطالقا المستطيالت ومتوازي المكعب ينشىء -
 سطرة، المزواة، األنسوخ، البركار؛الم:يستعمل األدوات الھندسية -
  ؛لالثماثبالدائرة والقرص و مرتبطة مسألة يحلّ  -
  لھا؛ المناسبة الحسابية العملية ويجد مسألة نص في مفاتيح كلمات يستنتج -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص  -
 ؛حله مرحلتين ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -
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  فقرات البرنامج. 2.3.4.2
  حل المسائل  القياس الھندسة األعداد والحساب األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي1

2 
9999إلى  0األعداد من 

  )قراءة وكتابة وتمثيل(
 9999إلى  0األعداد من 

 )مقارنة وترتيب(
    

إلى0جمع األعداد من  3
   التوازي والتعامد)التقنية االعتيادية( 9999

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم4
  )المتر وأجزاؤه(قياس األطوال  التماثل المحوري5

6  
االنتقال على(اإلزاحة

اختيار العملية الحسابية  )التربيعات
 المناسبة لحل مسألة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم7
 أسبوع تعلم اإلدماج8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية9

التقنية( الطرح دون احتفاظ 10
المتر (األطوال قياس    )ياديةتاالع

  )ومضاعفاته

11  

 الزاوية القائمة
القطعة، (األشكال الھندسية 

المستقيم، المثلث، المربع، 
)المستطيل

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم12

13  
التكبير والتصغير
  التماثل المحوري

استخراج المعطيات    10و 5و 2الضرب في  14
 الضرورية لحل مسألة

  التوليف والتقويم والدعمأنشطة 15
 أسبوع تعلم اإلدماج16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية17

18  
التقنية(الطرح باالحتفاظ 

  )االعتيادية
الضرب في عدد مكون من 

  رقم واحد
      

19      
)الغرام وأجزاؤه(قياس الكتل 

الغرام (قياس الكتل 
  )ومضاعفاته

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 20

إنشاء المكعب ومتوازي  الجمع والطرح  21
     المستطيالت

إيجاد معطيات عددية غير واردة     رسم الدائرة والقرص    22
  في النص اللغوي لمسألة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 23
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
الضرب في عدد مكون من

  رقمين
  مضاعفات عدد

      

27    
المكعب ومتوازي
    ) lتقديم (قياس السعة  المستطيالت

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 28

29      
قياس األطوال والكتل 

  )تحويالت(
إجراء (قياس األطوال والكتل 

  )العمليات الحسابية
  

ترجمة نص مسألة إلى كتابة       )تقديم(القسمة نحو   30
  ة مع إيجاد الحلرياضياتي

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 31
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة 34
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  السنة الرابعة. 4.4.2
 اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.4.4.2

 والحساب األعداد في مراحلھاو الكفاية 
 1المرحلة 

 مشكلة-وضعية) ة(المتعلم يحلّ ...) مبيانية جداول،رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة المرحلة األولى من نھاية في
 األعداد نطاق في) عدد مكون من رقمينفي (والضرب  )باالحتفاظ ودونه(والّطرح  )باالحتفاظ ودونه(والجمع  والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة

  .تعليمة خطوتين اثنتين كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ،99999 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة
 2المرحلة 

 مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ ...) مبيانية جداول،رسوم(مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة المرحلة الثانية من نھاية في
 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في من ثالثة أرقام يتألّف عدد والّطرح والضرب في والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة

 .تعليمة خطوتين اثنتين كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ،999999
 3المرحلة 

 مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ ...) مبيانية رسوم جداول،(مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة المرحلة الثالثة من نھاية في
 نطاق والقسمة المضبوطة على عدد من رقم واحد في من ثالثة أرقام يتألّف عددفي والّطرح والضرب  والجمع والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة

تعليمة  كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ،)قراءة وكتابة ومقارنة وترتيبا(، واألعداد العشرية 999999إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد
  .خطوتين اثنتين

  4حلة المر
 بتوظيف دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)...مبيانية، جداول،رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة نھاية في

 نطاق في )باق دون أو باق مع(واحد  رقم من عدد على والقسمة أرقام ثالثة من يتألّف عدد في والضرب والّطرح والجمع والّترتيب المقارنة
  .تعليمة خطوتين اثنتين كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال ومفھوم التناسبية، على واألعداد العشرية ،999999إلى0 من الطبيعية الصحيحة األعداد

 والحساب األعداد في بالكفاية المتصلة الموارد  

 1الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)وحرفيةرقمية (تسمية وكتابة  99999إلى  0يتعرف األعداد من  -
  واستعمالھا؛ في عدد مكون من رقمين يتمكن من التقنيات االعتيادية للجمع والطرح والضرب -
 وتركيبا؛ وتفكيكا وكتابة قراءة اآلالف،عشرات  فئة من الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
  ؛أو عشرات اآلالف/باآلالف و أو/بالمئات و أو/و بالعشرات مدرج مستقيم على عدد موقع يحدد -
 ؛99999 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في احتفاظ وبدون حتفاظالبا والطرح الجمع عمليات يوظف -
 من رقمين؛ مكون عدد في للضرب االعتيادية التقنية يوظف -
  يرتب وينظم معطيات نص مسألة قدمت مبعثرة؛ -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .99999إلى  0من  يحل المسألة بتوظيف عمليات الجمع والطرح والضرب على األعداد الصحيحة الطبيعية -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)رقمية وحرفية(تسمية وكتابة  999999إلى  0يتعرف األعداد من  -
 وترتيبا؛ ومقارنة وتركيبا وتفكيكا وكتابة قراءة )اآلالف مئات فئة من األعداد( الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
 .يؤطر عدد بالعشرات والمئات واآلالف -
  الطبيعية؛ الصحيحة األعداد مجموعة في احتفاظ وبدون باحتفاظ والطرح الجمع عمليات يوظف -
 أرقام؛ 3 من مكون عدد في للضرب االعتيادية التقنية يوظف -
 يرتب وينظم معطيات نص مسألة قدمت مبعثرة؛ -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 على األعداد الصحيحة الطبيعية؛) بالجمع والطرح والضر(يحل المسألة بتوظيف العمليات الثالث  -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛مفھوم القسمةيتعرف  -
 كتابة وتسمية ومقارنة وترتيبا؛ األعداد العشرية يتعرف -
 وترتيبا؛ ومقارنة وتركيبا وتفكيكا وكتابة قراءة )اآلالف مئات فئة من األعداد( الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
  ؛...أو/بالمئات و أو/و بالعشرات مدرج مستقيم على عدد موقع يحدد -
 الطبيعية؛ الصحيحة األعداد مجموعة في احتفاظ وبدون باحتفاظ والطرح الجمع عمليات يوظف -
 ؛999999 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق أرقام في 3 من مكون عدد في للضرب االعتيادية التقنية يوظف -
 ؛...)الطرح المتكرر، الجمع المتكرر، المستقيم العددي، المضاعفات(في قسمة بتوظيف إجراءات خاصة  بوطيحسب الخارج المض -
 ؛)إذا كانت وحدة مختارة(يستعمل األعداد العشرية للتعبير عن قياس  -
 زائدة؛ وأخرى للحل ضرورية معطيات مسألة نص من يستخرج -
 حله مرحلتين؛ ستوجبة، يرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .الطبيعية الصحيحة األعداد على األربع العمليات بتوظيف مسألة يحّل -
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 4مرحلة الموارد المتصلة بال
  كتابة وتسمية ومقارنة وترتيبا؛ األعداد العشرية يتعرف -
 يتعرف التناسبية من خالل وضعيات مألوفة؛ -
 وترتيبا؛ ومقارنة وتركيبا وتفكيكا وكتابة قراءة) اآلالف مئات فئة من األعداد( الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -
 كتابة وتسمية ومقارنة وترتيبا؛ يوظف األعداد العشرية -
 الطبيعية؛ الصحيحة األعداد مجموعة في احتفاظ وبدون باحتفاظ والطرح الجمع عمليات يوظف -
 أرقام؛ 3 من مكون عدد في للضرب االعتيادية التقنية يوظف -
 ؛999999 إلى 0 من الطبيعية الصحيحة األعداد نطاق في أو من رقمين/ويوظف القسمة المضبوطة على عدد مكون من رقم واحد  -
 زائدة؛ وأخرى للحل ضرورية معطيات مسألة نص من يستخرج -
 الطبيعية؛ الصحيحة األعداد على األربع العمليات بتوظيف مسألة يحلّ  -
  مسائل حول التناسبية في وضعيات مألوفة؛يحل  -
  يستعمل جدول التناسبية؛ -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 والقياس الھندسة في مراحلھاو الكفاية 
 1المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،.)..ھندسّية، أشكال رسوم، جداول،(مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة نھاية المرحلة األولى من في 
) من أجل إجراء التحويالت والمقارنة والترتيب(الرباعية والدائرة والقرص وقياس األطوال دالّة بتوظيف األشكال الھندسية  مشكلة -وضعية

 .تعليمة خطوتين اثنتين كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ومفھوم المساحة،
  2المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،.)..ھندسّية، أشكال رسوم، جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة نھاية المرحلة الثانية من في 
 كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال ، على)الموشور القائم والھرم(وبعض الوجوھيات ) األطوال، السعة، المساحة(بتوظيف القياس  دالّة مشكلة -وضعية

  .تعليمة خطوتين اثنتين
  3المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،.)..ھندسّية، أشكال رسوم، جداول،(مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة مننھاية المرحلة الثالثة  في
المربع، المستطيل، (المستوية  الھندسّية ، والمجسمات واألشكال)األطوال، السعة، الكتل، المساحة(بتوظيف القياس  دالّة مشكلة -وضعية
 .تعليمة خطوتين اثنتين كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على ، والمحيط،)المثلث

 4المرحلة 
 دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،(...ھندسّية، أشكال رسوم، جداول،) مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا الرابعة، السنة نھاية في 

المثلّث  المرّبع، ومحيط المستطيل، المستوية والوجوھيات الھندسّية ، واألشكال)المساحةاألطوال، السعة، الكتل، الزمن، (القياس  بتوظيف
 .تعليمة خطوتين اثنتين كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على والمرّبع، ومساحة المستطيل

 والقياس الھندسة في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  العالقات بين وحدات قياس األطوال؛يتعرف  -
  يتعرف مختلف الرباعيات ومتوازيات األضالع وتسميتھا؛ -
 يتعرف خاصيات تماثل دائرة وقرص؛ -
  الحسابية؛ العمليات بعض وإجراء والتحويل والترتيب للمقارنة مضاعفاتهوأجزاءه و المتر يوظف -
 ينشئ مماثل شكل بمعرفة محور التماثل؛ -
 ؛)الصباغة ـ التبليط ـ الترصيف(وقاعدة حساب قياس مساحة المستطيل والمربع في وضعيات مألوفة يوظف مفھوم المساحة  -
 إلى سطوح مستطيلة أو مربعة الشكل؛يحسب مساحة سطح عن طريق تجزئته  -
  ؛المسطرة، المزواة، األنسوخ، البركار: يستعمال األدوات الھندسية -
  ؛و محور التماثلأ/يحل مسألة مرتبطة بالمتر المربع وأجزاؤه و -
 ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
   يرتب وينظم معطيات مسألة قدمت مبعثرة؛ -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 يتعرف الموشور القائم والھرم وخصائصھما؛ -
 السعة ووحداتھا من أجل المقارنة والترتيب؛األطوال ويوظف قياس  -
 ؛)ر المربع ومضاعفاتهتالم(يوظف وحدات قياس المساحة  -
 ينشر الموشور القائم والھرم؛ -
  ؛لھايقترح معطيات عددية إلتمام نص مسألة قدمت مع حل  -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -
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 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
يتعرف قاعدة حساب محيط المستطيل والمربع والمثلث؛-
 ...)كالتسييج ـ إطار لوحة(وقواعد حسابه في وضعيات مألوفة يوظف مفھوم المحيط  -
 يوظف قياس الكتل ووحداته من أجل المقارنة والترتيب؛ -
 وازي المستطيالت؛تينشئ المكعب وم -
 المسطرة، المزواة، األنسوخ، البركار؛: يستعمل األدوات الھندسية -
  رسم مماثل شكل بسيط؛ -
  ل وأخرى زائدة؛يستخرج من نص مسألة معطيات ضرورية للح -
 يحل مسألة مرتبطة بالكتل؛ -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
.المرحلةمواردتستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألةيحل-

 4المتصلة بالمرحلة الموارد 
 الحسابية؛ العملياتبعضوإجراءوالتحويلوالترتيبللمقارنةوالكتل والسعة يوظف األطوال-
  بالدقائق والثواني؛) ذات العقارب أو الرقمية(يقرأ الساعة  -
  التربيعات؛ باستعمال شكل لرسم التماثل يوظف -
 التربيعات؛ باستعمال شكل وتصغير تكبير يرسم -
 والشعاع؛ المركز األدوات وبمعرفة باستعمال والقرص الدائرة يرسم  -
  يحسب مساحات بعض األشكال الھندسية؛ -
 ة؛اإلزاح أو/و والتصغير التكبير أو/و بالتماثل مرتبطة مسألة يحل -
  لھا؛ المناسبة الحسابية العملية ويجد مسألة نص في مفاتيح كلمات يستنتج -
 للحل وأخرى زائدة؛يستخرج من نص مسألة معطيات ضرورية  -
 يحل مسألة مرتبطة بالكتل؛ -
 ؛ )ةرياضياتي كتابة يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله مرحلتين؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلةمواردتستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألةيحل-

  فقرات البرنامج. 2.4.4.2
  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

2 
 99999إلى  0األعداد من 

قراءة وكتابة وتمثيال (
 )ومقارنة وترتيبا

  
مقارنة (قياس األطوال 

وترتيب وتحويل وإجراء 
 )عمليات حسابية

 

3 

 99999إلى  0األعداد من  - 
التقنية : الجمع والطرح(

 )االعتيادية
 99999إلى  0األعداد من  - 

الضرب في عدد مكون من (
 )التقنية االعتيادية: رقمين

   

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

5 
 

 األشكال الھندسية الرباعية -
 دائرة وقرصتماثل  -

  

 إتمام نص مسألة )تقريب المفھوم(المساحة   6
  التوليف والتقويم والدعمأنشطة  7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 
 999999إلى  0األعداد من 

قراءة وكتابة وتمثيال (
 )ومقارنة وترتيبا

والھرم الموشور القائم 
 )تعرف ونشر وإنشاء(

  

11 
 999999إلى  0األعداد من 

 )للجمع التقنية االعتيادية(
 

المتر المربع (قياس المساحة 
 )ومضاعفاته

 

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

13 
 999999إلى  0األعداد من 

 )التقنية االعتيادية للطرح(
 

الوحدات (قياس السعة 
 )مقارنة وترتيب: ادبةياالعت

 

14 
 999999إلى  0األعداد من 

 الضرب في عدد من ثالثة(
 )أرقام

  
تحويل معطيات مسألة إلى 

 خطاطة أو جدول

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

18  

حساب الخارج(القسمة  - 
المضبوط بتوظيف تقنيات 

 )وسيطية
بوطة على القسمة المض - 

  عدد من رقم واحد

      

19    
المكعب ومتوازي

    )مقارنة وترتيب(قياس الكتل   )إنشاءات(المستطيالت 

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  

تسمية(األعداد العشرية  -
 )وكتابة

مقارنة (األعداد العشرية  -
  )وترتيب

      

قياس محيط المربع       22
  سئلة لمسألةأ وضع  والمستطيل والمثلث

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

القسمة على عدد من رقم -
 واحد مع باق أو دون باق

بوطة المضالقسمة تقديم  -
  ينعدد من رقمعلى 

      

   قراءة الساعة بالدقائق والثوان    تقديم التناسبية  27
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

التعبير(األعداد العشرية   29
المتر المربع (قياس المساحة     )عن قياس

    )وأجزاؤه

حساب مساحة المربع       30
  والمستطيل

ألة مرتبطة بقياس مسحل 
  المساحة

  التوليف والتقويم والدعمأنشطة   31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  إجراءات آخر السنة  34

  السنة الخامسة. 5.4.2
 اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.5.4.2

 والحساب األعداد في ومراحلھا الكفاية 
 1المرحلة 

 مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)مبيانية جداول، رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة، في
مع (ثالثة أرقام والقسمة على عدد من رقمين والضرب في عدد يتألف من ) باالحتفاظ ودونه(يب والجمع والطرح تالمقارنة والتر بتوظيف دالّة

  .تعليمة ثالث خطوات كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال ، والمضاعفات والقواسم في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة، على)باق أو دون باق

 2المرحلة 
 -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)مبيانية جداول،رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا نھاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة، في

 :بتوظيف دالّة مشكلة
 والعمليات األربع األساسية في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية؛ والّترتيب المقارنة -
  .تعليمة ثالث خطوات كّل عن اإلجابة تتعّدى أال علىوالجمع والطرح والضرب في نطاق األعداد العشرية؛  والّترتيب المقارنة-

 3المرحلة 
 - وضعية) ة(، يحل المتعلم...)جداول، رسوم مبيانة،(أو مكتوبة /في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة، واعتمادا على أسناد مصورة و

   :دالة بتوظيف مشكلة
  نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية؛ المقارنة والترتيب والعمليات األربع األساسية في -
 في نطاق األعداد العشرية؛) المقسوم عليه عدد صحيح طبيعي من رقم واحد(المقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب والقسمة  -
  .خطوات تعليمة ثالث كّل عن اإلجابة تتعّدى أال علىالمقارنة والترتيب واالختزال وتوحيد المقامات في نطاق األعداد الكسرية، -

 4المرحلة 
 بتوظيف، دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،(...رسوم جداول،) مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السنة الخامسة، نھاية في 

يتكون المقام من ( والعشرية والكسريةالتناسبية، والمقارنة والترتيب والجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية 
  .تعليمة ثالث خطوات كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ؛رقم أو رقمين
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 والحساب األعداد في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 ؛)رقمية وحرفية(وكتابة تسمية ) الماليين والماليير(يتعرف األعداد الكبيرة  -

 يتعرف المضاعفات والقواسم؛ -

  يوظف المضاعفات والقواسم؛ -

 ؛تعرف مراحل التقنية االعتيادية للقسمةي -

 ؛وترتيبا وتركيبا ومقارنة وتفكيكا وكتابة قراءة )والماليين اآلالف مئات فئة من األعداد( الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

  .بين الوحدات والعشرات والمئات واآلالف والماليين والماليير في عدد معلوميميز  -

  .يوظف األعداد الصحيحة مقارنة وترتيبا -

 ؛يؤطر أعدادا صحيحة -

  ينجز العمليات األربع في مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية؛ -

 .يستعمل القسمة في حل بعض المسائل -

 مرحلتين؛يضع نص مسألة لسؤال مطروح يستوجب حله  -

 يضع سؤاال يستوجب حله مرحلتين لنص مسألة؛ -

 .يحل مسألة بتوظيف العمليات األربع على األعداد الطبيعية -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتمكن من التقنيات االعتيادية للجمع والطرح على األعداد العشرية؛ -

  ؛)المضروب فيه عدد صحيح طبيعي(يتمكن من التقنية االعتيادية للضرب على األعداد العشرية  -

 وترتيبا؛ ومقارنة وتركيبا وتفكيكا وكتابة قراءة )والماليين اآلالف مئات فئة من األعداد( الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

 ينجز العمليات األربع في مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية؛ -

 وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا؛يوظف األعداد العشرية قراءة  -

 ؛)المضروب فيه عدد صحيح طبيعي(ينجز عمليات الجمع والطرح والضرب على األعداد العشرية  -

  يضع نص مسألة لسؤال مطروح يستوجب حله ثالث مراحل؛ -

 يضع سؤاال لنص مسألة يستوجب حله ثالث مراحل؛ -

 .على األعداد العشريةيحل مسألة بتوظيف العمليات األربع  -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 وترتيبا؛ ومقارنة وتركيبا وتفكيكا وكتابة قراءة) والماليين اآلالف مئات فئة من األعداد( الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

 ينجز العمليات األربع في مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية؛ -

 وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا؛ يوظف األعداد العشرية قراءة -

 ينجز العمليات األربع على األعداد العشرية؛ -

 يختزل عددا كسريا؛ -

و 0,1يتعرف الكتابات العشرية والكسرية لبعض األعداد مثل  -
1

10
و 0,5، 

1

2
و 0,25، 

1

4
 ؛...

و 0,1يستعمل الكتابات العشرية والكسرية لبعض األعداد مثل  -
1

10
و 0,5، 

1

2
و 0,25، 

1

4
 ؛...

أو 1يقرب عددا إلى  -
1

10
أو  

1

100
 ؛

  ؛0,01، 0,1 ،1المقربة إلى يحسب القيم العشرية  -

 يعبر عن عدد بكتابات كسرية مختلفة؛ -

 يوحد مقامي عددين كسريين في وضعيات بسيطة؛ -

  يرتب أعدادا كسرية لھا نفس المقام؛ -

 ؛)السؤال يستوجب حله على األقل مرحلتين(يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة  -

 .العشريةيحل مسألة بتوظيف العمليات األربع على األعداد  -
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 4الموارد المتصلة بالمرحلة 

  ؛)المقام يتألف من رقمين(يتعرف التقنيات االعتيادية للجمع والطرح في نطاق األعداد الكسرية  -

 وترتيبا؛ ومقارنة وتركيبا وتفكيكا وكتابة قراءة) والماليين  اآلالف مئات فئة من األعداد(الكبيرة  الطبيعية الصحيحة األعداد) ة(المتعلم يوظف -

 ينجز العمليات األربع في مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية؛ -

 يوظف األعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا؛ -

 ينجز العمليات األربع على األعداد العشرية؛ -

 يختزل عددا كسريا؛ -

و 0,1عداد مثل يتعرف الكتابات العشرية والكسرية لبعض األ -
1

10
و 0,5، 

1

2
و 0,25، 

1

4
 ؛...

و 0,1يستعمل الكتابات العشرية والكسرية لبعض األعداد مثل  -
1

10
و 0,5، 

1

2
و 0,25، 

1

4
 ؛...

أو 1يقرب عددا إلى  -
1

10
أو  

1

100
 ؛

  ؛0,01، 0,1 ،1يحسب القيم العشرية المقربة إلى  -

 يعبر عن عدد بكتابات كسرية مختلفة؛ -

 يوحد مقامي عددين كسريين في وضعيات بسيطة؛ -

  يرتب عددين كسرين لھما نفس المقام؛ -

 والترتيب وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق األعداد الكسرية حيث المقام يتكون من رقم أو رقمين؛يوظف المقارنة  -

 ؛)السؤال يستوجب حله على األقل مرحلتين(يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة  -

 .يحل مسألة بتوظيف العمليات األربع على األعداد العشرية-

 والقياس الھندسة في مراحلھاو الكفاية 
 1المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،...)جداول،رسوم، أشكال ھندسية( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السنة الخامسة، نھاية المرحلة األولى من في

إنشاء (، والزوايا )وأجزاؤه ومضاعفاتهالمتر المربع (، والمساحات )المتر وأجزاؤه ومضاعفاته(بتوظيف قياس األطوال  دالّة مشكلة -وضعية

 .تعليمة ثالث خطوات كّل عن اإلجابة تتعّدى أال ، على)وقياس
 2المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،...)جداول،رسوم، أشكال ھندسية( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السنة الخامسة، نھاية المرحلة الثانية من في

، ومحيط المضلعات )شبه المنحرف، متوازي األضالع(بتوظيف قياس األطوال والمساحة والسعة واألشكال الھندسية  دالّة مشكلة -وضعية

  .تعليمة ثالث خطوات كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال ، على)المثلث، المربع، المستطيل، المعين، شبه المنحرف(االعتيادية 
 3المرحلة 

) ة(المتعلم يحلّ  ،...)جداول،رسوم، أشكال ھندسية،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السنة الخامسة، المرحلة الثالثة مننھاية  في

شبه المنحرف، متوازي األضالع، (، واألشكال الھندسية )األطوال والمساحة والسعة والكتل والزمن(بتوظيف القياس  دالّة مشكلة -وضعية

  .تعليمة ثالث خطوات كّل عن اإلجابة تتعّدى أال ، على)المكعب ومتوازي المستطيالت(والمجسمات ، )المثلث
 4المرحلة 

 دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)، أشكال ھندسية...رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السنة الخامسة، نھاية في

المكعب، متوازي (، والمجسمات )إنشاء مضلعات(، واألشكال الھندسية )األطوال، الكتل، السعة، المساحة، الزمن(القياس  بتوظيف

  .تعليمة ثالث خطوات كّل عن اإلجابة تتعّدى أال ، على)المستطيالت، األسطوانة القائمة
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 والقياس الھندسة في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 )أجزاؤھا -مضاعفاتھا–الوحدات األساسية ( وحدات قياس األطوال والمساحاتيوظف  -
  الزوايا الخاصة؛يتعرف  -
  يتعرف العالقات بين زوايا الرباعيات االعتيادية؛ -
 ؛)مفھوم الدرجة(يستعمل المنقلة لقياس الزوايا  -
  بالزوايا؛يحل مسألة مرتبطة  -
  يمين باستعمال األدوات الھندسية؛يتحقق من استقامية النقط أو توازي مستقيمين أو تعامد مستق -
 قات الموجودة بين مختلف الوحدات؛ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع األخذ بعين االعتبار العال -
 يضع سؤاال يستوجب حله ثالث مراحل لنص مسألة؛ -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛...)المستطيل، المربع. (العناصر األساسية لبعض األشكال المستويةيتعرف  -
 يرسم شبه المنحرف ومتوازي األضالع؛ -
 يحسب محيطات المضلعات االعتيادية؛ -
 .ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع األخذ بعين االعتبار العالقات الموجودة بين مختلف الوحدات -
 يحل مسألة مرتبطة بالمساحة؛ -
 كتابة يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى(مسألة  ُيَنْمِذج نصمسالة لسؤال مطروح يستوجب حله ثالث مراحل؛يضع نص  -

 ؛ )ةرياضياتي
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل-

 3بالمرحلة الموارد المتصلة 
 يكتب مددا زمنية بالساعات والدقائق والثواني؛ -
  يقوم بالتحويل إلى الساعة والدقيقة والثانية؛ -
 يميز بين السنة الميالدية البسيطة والكبيسة؛ -
  يرسم وينشر ويركب المكعب ومتوازي المستطيالت؛ -
 الموجودة بين مختلف الوحدات؛ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع األخذ بعين االعتبار العالقات  -
 ؛)السؤال يستوجب حله على األقل مرحلتين(يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة  -
 ؛ )ةرياضياتي كتابة يترجم عبارات لغوية في نص المسألة إلى(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل-

 4الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛)أجزاؤھا -مضاعفاتھا–الوحدات األساسية (يوظف وحدات قياس األطوال والكتل والسعة والمساحة والزمن،  -
  ؛...)شبه المنحرف ومتوازي األضالع(يوظف العناصر األساسية لبعض األشكال المستوية،  -
  محاور تماثل شكل؛يوظف  -
 ينشئ شبه المنحرف ومتوازي األضالع؛ -
 يحسب مساحة مضلعات اعتيادية؛ -
  يحل مسألة بتوظيف القياس واألشكال الھندسية والمساحة؛ -
 ينشر ويركب ويرسم األسطوانة القائمة؛ -
 تعرف األسطوانة القائمة وعلى عناصرھا؛ -
  يرسم وينشر ويركب األسطوانة القائمة؛ -
 حوري واإلزاحة ومعلمة النقط في إنشاءات ھندسية؛يوظف التماثل الم -
 يحول إلى الساعة والدقيقة والثانية؛ -
  ينجز حسابات بسيطة على القياسات مع األخذ بعين االعتبار العالقات الموجودة بين مختلف الوحدات؛ -
 ؛ )ةرياضياتي كتابة المسألة إلىيترجم عبارات لغوية في نص (مسألة  ؛ُيَنْمِذج نص...يحول نص مسألة إلى جدول، خطاطة -
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل-
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  فقرات البرنامج. 2.5.4.2
  المسائلحل   القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

2 

األعداد الصحيحة الطبيعية  - 

قراءة : الماليين والماليير(

وكتاب وتمثيل ومقارنة 

  )وترتيب

الجمع والطرح في نطاق  - 

 األعداد الصحيحة الطبيعية

   

  إنشاء وقياس الزوايا المضاعفات والقواسم 3

  والدعمأنشطة التوليف والتقويم  4

5 

من ثالثة  الضرب في عدد

في نطاق األعداد أرقام 

 الصحيحة الطبيعية

 
وحدات قياس األطوال 

 والمساحات
 

6 

التقنية االعتيادية للقسمة على 

عدد صحيح طبيعي من 

 رقمين

 تبرير حل مسألة  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 تقويم درجة نماء الكفايةأسبوع  9

10 

مقارنة (العشرية األعداد  - 

  )وترتيب

الجمع (األعداد العشرية  - 

 )والطرح

   

11 
 

 

حساب محيط المضلعات  - 

المربع، المثلث، (االعتيادية 

  )المعين

حساب محيط المضلعات  - 

شبه  ،المستطيل(االعتيادية 

 )المنحرف

 

  والدعمأنشطة التوليف والتقويم  12

13 

 الضرب: العشريةاألعداد 

العدد المضروب فيه عدد (

 )صحيح

إنشاء شبه المنحرف ومتوازي 

 االضالع
  

14 
 

 

المضاعفات (قياس السعة 

واألجزاء والتحويالت 

 )وعمليات حسابية

 استنتاج مسألة انطالقا من حل

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

18  

القسمة في نطاق األعداد العشرية 

المقسوم عليه عدد صحيح مكون (

  )من رقم واحد

المكعب ومتوازي 

نشر وتركيب (المستطيالت 

  )ورسم

    

    )تقديم(األعداد الكسرية   19
تحويالت (وحدات قياس الكتل 

  )وعمليات حسابية
  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  

 مقارنة( الكسريةاألعداد  -

 )وترتيب

 اختزال( الكسريةاألعداد  -

  )وتوحيد المقام

      

22  
  

  
إجراء (النظمة الستينية 

  )تحويالت

مرتبطة بالمكتسبات  مسألةحل 

بتوظيف الخطوات السابقة 

  المنھجية لحل المسائل

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

الجمع : األعداد الكسرية

المقام يتكون من (والطرح 

  )رقم أو رقمين

  

مساحة المضلعات  حساب

المربع والمثلث (االعتيادية 

  )والمعين

  

    الضرب: األعداد الكسرية  27

حساب مساحة المضلعات 

المستطيل وشبه (االعتيادية 

  )المنحرف

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

  القسمة: األعداد الكسرية  29
نشر (األسطوانة القائمة 

  )وتركيب ورسم
    

      معامل التناسب: التناسبية  30

مرتبطة بالمكتسبات  حل مسألة

بتوظيف الخطوات السابقة 

  المنھجية لحل المسائل

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34
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  السنة السادسة. 6.4.2
 اما والموارد المتصلة بھمومراحلھ انتالكفاي. 1.6.4.2

 والحساب األعداد في مراحلھاو الكفاية  
 1المرحلة 

 -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)مبيانية جداول،رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة نھاية المرحلة األولى من في
 عن اإلجابة تتعّدى أال على والعمليات األربع في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية واألعداد العشرية؛ والّترتيب المقارنة بتوظيف دالّة مشكلة
 .تعليمة ثالث خطوات كّل

 2المرحلة 
 -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)مبيانية جداول،رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة نھاية المرحلة الثانية من في -

  :بتوظيف دالّة مشكلة
  والعمليات األربع األساسية في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية واألعداد العشرية ؛ والّترتيب المقارنة -
 .تعليمة ثالث خطوات كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على في نطاق األعداد الكسرّية؛ والقسمة الجمع والطرح والضربو والّترتيب المقارنة -

  3المرحلة 
 -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،)...مبيانية، جداول،رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة نھاية المرحلة الثالثة من في

  :بتوظيف دالّة مشكلة
  ؛ألعداد العشرية واألعداد الكسريةوالعمليات األربع في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية وا والّترتيب المقارنة -
تعليمة ثالث  كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على، )وسلم التصاميم والخرائط ، القاعدة الثالثيةمعامل التناسبية، النسبة المائوية(التناسبية  -

 .خطوات
 4 المرحلة

 :بتوظيف دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ ) مبيانية جداول، رسوم( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة نھاية في
  الكسرية؛والعمليات األربع في نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية واألعداد العشرية واألعداد  والّترتيب المقارنة -
سعر الفائدة، الكتلة السرعة المتوسطة، الرأسمال و وسلم التصاميم والخرائط، ،القاعدة الثالثيةامل التناسبية، النسبة المائوية، مع(التناسبية  -

 .تعليمة ثالث خطوات كّل عن اإلجابة تتعّدى أال على، )الحجمية

 والحساب األعداد في بالكفاية المتصلة الموارد  
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

  يتمكن من مقارنة وترتيب وتأطير األعداد الصحيحة والطبيعية العشرية؛ -

 وترتيبا وتركيبا؛ ومقارنة وتفكيكا وكتابة قراءة الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

 ينجز العمليات األربع في مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية؛ -

 يوظف األعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا وتركيبا؛ -

 ينجز العمليات األربع على األعداد العشرية؛ -

 يقرب عددا؛ -

  يوظف اآللة الحاسبة للتأكد من صحة العمليات المنجزة؛ -

 يصوغ نص مسألة انطالقا من أسئلة معطاة يستوجب حلھا ثالث مراحل؛ -

 عمليات على األعداد العشرية يحل مسألة بتوظيف -

 .حله ثالث مراحل ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -

 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -
 2الموارد المتصلة بالمرحلة 

 األعداد الكسرية؛يتعرف تقنية قسمة  -

 ؛للتأكد من صحة العمليات المنجزة اآللة الحاسبة يوظف  -

 ؛وترتيبا وتركيبا ومقارنة وتفكيكا وكتابة قراءة الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

 ؛يوظف األعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا وتركيبا -

 ينجز العمليات األربع على األعداد العشرية؛ -

   ؛المقارنة والترتيب وعمليات الجمع والطرح والضرب في نطاق األعداد الكسريةيوظف  -

 أو قسمة عدد كسري على عدد كسري، أو قسمة عدد صحيح على عدد كسري ،ينجز عملية قسمة عدد كسري على عدد صحيح طبيعي -

 ؛)المقام يتكون من رقمين(

 أن يستوجب السؤال الواحد مرحلتين للحل على األقل؛ خطوات الحل دون إنجاز على: يقدم الحل اللفظي لنص مسألة -

 ؛يحل مسألة بتوظيف عمليات على األعداد العشرية -

 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل  -
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 3الموارد المتصلة بالمرحلة 

 يتمكن من التقنيات االعتيادية للجمع والطرح والضرب والقسمة في نطاق األعداد الكسرية؛ -

 وترتيبا وتركيبا؛ ومقارنة وتفكيكا وكتابة قراءة الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

 ؛ومقارنة وترتيبا وتأطيرا وتركيبايوظف األعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا  -

 ؛تركيباقراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا و يوظف األعداد الكسرية -

 لقسمة في نطاق األعداد الكسرية؛ينجز عمليات الجمع والطرح والضرب وا -

  ؛يوظف معامل التناسب -

  ؛لھاالتناسبية ويمث يدرس بعض جداول -

 يجري حسابات على النسب المائوية؛ -

 يجري حسابات على سلم التصاميم والخرائط؛ -

 يوظف القاعدة الثالثية في عمليات مرتبطة بالتناسبية؛ -

   ھا؛حليصوغ نص مسألة انطالقا من خطوات  -

 ؛يوظف التناسبية في حل المسألة -

 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -
 4مرحلة الموارد المتصلة بال

 يتعرف رسما مبيانيا يمثل وضعية أعداد متناسبة؛ -

 وترتيبا وتركيبا؛ ومقارنة وتفكيكا وكتابة قراءة الكبيرة الطبيعية الصحيحة األعداد يوظف -

 ؛ومقارنة وترتيبا وتأطيرا وتركيبااألعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا  يوظف -

 ينجز العمليات األربع على األعداد العشرية؛ -

 ؛ومقارنة وترتيبا وتأطيرا وتركيباقراءة وكتابة وتفكيكا  يوظف األعداد الكسرية -

  ت األربع على األعداد الكسرية؛ينجز العمليا -

 يوظف معامل التناسب؛ -

 يدرس بعض الجداول وتمثيلھا؛ -

 بيانيا يمثل وضعية أعداد متناسبة؛ينشئ رسما م -

  ؛سابات على النسب المئويةيجري ح -
؛)السرعة المتوسطة، سلم التصاميم والخرائط، الرأسمال وسعر الفائدة، الكتلة الحجمية" (الثالثيةالقاعدة "ستخدم معامل التناسب لحل مسائل من نوع ي - 

 يوظف التناسبية في حل مسألة؛ -

  . يوظف النسب المائوية في حل مسألة -

 ...مبياني، خطاطة،يحول معطيات نص مسألة إلى رسم  -

 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 والقياس الھندسة في مراحلھاو الكفاية  
 1المرحلة 

 دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة نھاية المرحلة األولى من في
تعليمة  كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على، )إنشاءات ھندسية، محيطات ومساحات المضلعات والدائرة والقرص( والمضلعات الزوايابتوظيف 

 .ثالث خطوات
 2المرحلة 

 دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة من نھاية المرحلة الثانية في
 أال على، الحجم وحساب حجم المكعب قياس، ووحدات )الجانبية والكلية للمكعب(، والمساحة )رسم المكعب ونشره(المجسمات بتوظيف 
 .تعليمة ثالث خطوات كلّ  عن اإلجابة تتعّدى

 3المرحلة 
 دالّة مشكلة -وضعية) ة(المتعلم يحلّ  ،...)رسوم جداول،( مكتوبة أو/و مصّورة أسناد على واعتمادا السادسة، السنة مننھاية المرحلة الثالثة  في

، وحساب المساحة الجانبية والكلية لمتوازي )الوحدات الزراعية(، وقياس المساحة )رسم متوازي المستطيالت ونشره(المجسمات بتوظيف 
 .تعليمة ثالث خطوات كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على، )متوازي المستطيالت حجم( قياس الحجمالمستطيالت ، ووحدات 

 4مرحلة ال
األشكال دالة بتوظيف  مشكلة -وضعية) ة(، يحل المتعلم...)جدول، رسوم،(أو مكتوبة /في نھاية السنة السادسة، واعتمادا على أسناد مصورة و

تعليمة  كلّ  عن اإلجابة تتعّدى أال على ، )والموشور القائم القائمة حجم األسطوانة(ووحدات قياس الحجم ، المستوية والمجسماتالھندسية 
 .ثالث خطوات
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 والقياس الھندسة في بالكفاية المتصلة الموارد 
 1الموارد المتصلة بالمرحلة 

 حول التعامد والتوازي؛تعرف بعض الخاصيات ي -
  تعرف العناصر األساسية لكل من المثلث والمربع والمستطيل ومتوازي األضالع والمعين وشبه المنحرف؛ي -
 تعرف العالقات بين زوايا الرباعيات االعتيادية؛ي -
 يحسب محيط المضلعات المركبة؛ -
 يصوغ نص مسألة انطالقا من أسئلة معطاة يستوجب حلھا ثالث مراحل؛ -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -
 .والبركار والمزواة والمنقلةيتمكن من بعض اإلنشاءات الھندسية باستعمال المسطرة  -
  .يصنف المضلعات حسب خاصياتھا -
 .يستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات االعتيادية في حل المسائل -

 2الموارد المتصلة بالمرحلة 
 ؛المكعب ميحسب المساحات الجانبية والكلية وحج -
 ؛المكعب وينشر ينشئ -
 ؛المكعبنشر  يحسب محيط -
 خطوات الحل دون إنجاز على أن يستوجب السؤال الواحد مرحلتين للحل على األقل؛: مسألةيقدم الحل اللفظي لنص  -
 بالمكعب؛ يحل مسألة مرتبطة -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 مراحل؛حله ثالث  ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -
 .يتمكن من بعض اإلنشاءات الھندسية باستعمال المسطرة والبركار والمزواة والمنقلة -
 يستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات االعتيادية في حل المسائل -

 3الموارد المتصلة بالمرحلة 
 حساب محيطات ومساحات المضلعات االعتيادية والدائرة والقرص في حل المسائل؛ يستعمل -
 ؛متوازي المستطيالت ميحسب المساحات الجانبية والكلية وحج -
 ؛متوازي المستطيالت وبنشر ينشئ -
 ؛نشر متوازي المستطيالت يحسب محيط -
 يحسب محيط المضلعات المركبة؛ -
 .باستعمال المسطرة والبركار والمزواة والمنقلةيتمكن من بعض اإلنشاءات الھندسية  -
 ؛)السؤال يستوجب حله على األقل مرحلتين(يبني نص مسألة من معطيات عددية مقدمة  -
 خطوات الحل؛ من يصوغ نص مسألة انطالقا  -
 ؛بمتوازي المستطيالت يحل مسألة مرتبطة -
  ؛)ةرياضياتي ةكتاب إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
 .المرحلة موارد تستدعي توظيف أكثر من مورد من مسألة يحل -

 4مرحلة الموارد المتصلة بال
ينشئ شبه المنحرف ومتوازي األضالع؛-
  ؛يحسب محيط متوازي األضالع وشبه المنحرف ومساحتھما -
  يحسب مساحة سطح مركب من مضلعات اعتيادية؛ -
  يحسب محيط الدائرة ومساحة القرص؛ -
  يستعمل الكتلة الحجمية في وضعيات تناسبية؛ -
  يمثل الكتلة الحجمية مبيانيا؛ -
  ومعلمة النقط في إنشاءات ھندسية؛يوظف التماثل المحوري واإلزاحة  -
 ؛)الحفاظ على المسافة والزوايا(ل ينشئ مماثل شك -
 المساحات الجانبية والكلية وحجوم األسطوانة القائمة والموشور القائم؛ يحسب -
 يحسب محيط نشر األسطوانة القائمة والموشور القائم؛ -
  ؛ ھاليحووالوحدات الزراعية يستعمل  -
  قياس السعات؛ يربط بين وحدات قياس الحجوم ووحدات -
  لقرص في حل المسائل؛ة والدائرة وايستعمل حساب محيطات ومساحات المضلعات االعتيادي -
  موشور القائم واألسطوانة القائمة؛متوازي المستطيالت والمكعب والوينشر ينشئ  -
 ؛...نص مسألة إلى رسم مبياني، خطاطة يحول معطيات -
  يحل مسألة مرتبطة بمتوازي المستطيالت والمكعب واألسطوانة القائمة والموشور القائم؛ -
  ؛أو الدائرة والقرص/أو شبه منحرف و/ويحل مسألة مرتبطة بمتوازي األضالع  -
  ؛)ةرياضياتي كتابة إلى يترجم عبارات لغوية في نص المسألة(مسألة  ُيَنْمِذج نص -
 حله ثالث مراحل؛ ة، يستوجبرياضياتييخّطط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة  -
.المرحلةمواردتستدعي توظيف أكثر من مورد منمسألةيحل-
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  فقرات البرنامج. 2.6.4.2

  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

2 

األعداد الصحيحة الطبيعية  - 

الجمع : واألعداد العشرية

  والطرح

األعداد الصحيحة الطبيعية  - 

الضرب : واألعداد العشرية

مكون من ثالثة في عدد 

 أرقام

   

3 
 

  الزوايا - 

 إنشاءات ھندسية -
  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

5 

األعداد الصحيحة الطبيعية  - 

القسمة : واألعداد العشرية

المقسوم عليه من ثالثة (

 )أرقام

حساب المحيطات ومساحات 

 المضلعات
  

6 
 

حساب محيط الدائرة ومساحة 

 القرص
 

مرتبطة بالمكتسبات  حل مسألة

بتوظيف الخطوات السابقة 

 المنھجية لحل المسائل

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

مقارنة ( الكسريةاألعداد  - 

  )وتأطير وترتيب

الجمع  :الكسريةاألعداد  - 

 والطرح

   

11 
 

 محيط نشر المكعب - 

المساحة الكلية والجانبية  - 

 للمكعب

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

13 
الضرب : الكسريةاألعداد 

 والقسمة
  وحدات قياس الحجم 

14 
 

  حجم المكعب

حل مسألة مرتبطة بالمكتسبات 

السابقة بتوظيف الخطوات 

 المنھجية لحل المسائل

  والتقويم والدعمأنشطة التوليف  15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  حل المسائل  القياس  الھندسة   األعداد والحساب  األسبوع

18  
  معامل التناسب: التناسبية - 

  النسبة المئوية: التناسبية - 
      

19  
  

الجانبية والكلية المساحة 

  لمتوازي المستطيالت

الوحدات (المساحة قياس 

  )الزراعية
  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  

  القاعدة الثالثية: التناسبية - 

سلم التصاميم : التناسبية -

  والخرائط

      

22  
  

    حجم متوازي المستطيالت

مرتبطة بالمكتسبات  حل مسألة

بتوظيف الخطوات السابقة 

  المنھجية لحل المسائل

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  

  السرعة المتوسطة: التناسبية - 

وسعر  الرأسمال: التناسبية -

  الفائدة

      

27  
  

المساحة الكلية والجانبية  - 

 القائمةلألسطوانة 

  حجم األسطوانة القائمة - 

    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

29  
  

المساحة الجانبية والكلية 

  للموشور القائم
    الكتلة الحجمية: التناسبية

30  
  

    حجم الموشور القائم

مرتبطة بالمكتسبات  حل مسألة

بتوظيف الخطوات السابقة 

  المنھجية لحل المسائل

  والتقويم والدعمأنشطة التوليف   31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34
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  مادة النشاط العلمي
  التربويةلتوجيھات ا. 1

ويتموقع ھذا المنھاج في  .بالنسبة لجميع أسالك التعليم االبتدائي والثانوي دة النشاط العلمي ضمن منھاج متكاملاتندرج م
 ومكانة المتعلمة والمتعلم سياق المقاربة الجديدة التي اعتمدھا نظام التربية والتكوين، المتمثلة في تجديد مھام المدرسة

من شأنھا أن  التعليم االبتدائيوانسجاما مع ذلك فإن مادة النشاط العلمي على مستوى  .اجتماعيا وتربوياووظيفة ھذه المواد 
المھارات والمواقف من خالل أنشطة البحث والتجريب، مما يسھم في المعارف ومن تطوير مجموعة من ) ة(تمكن المتعلم

اد العلوم والھندسة في التعليم الثانوي، وتمكينه من المشاركة في تطوير كفاياته وفي إعداده لدراسة موإكسابه النھج العلمي و
  :تتحدد دواعي تدريس ھذه المادة فيو ...الحياة الفكرية والمدنية للمجتمع المغربي

 لتنمية قدرته على حل المشكالت وتطوير  ،في إطار األنشطة العلمية التجريبية التشاركي عمللل) ة(للمتعلم الفرصة إتاحة
 صيده اللغوي؛رتفكيره المنطقي وإغناء 

 مجال في المستقبل لكفاءات إعدادا ،العلمي للتخصص والميول ستعداداال ذوي والمتعلمات المتعلمين لحاجيات االستجابة 
 والتكنولوجيا؛ العلوم

 قضايا حول قرارات واتخاذ المواقف وتبني برأيه واإلدالء التؤالتسا طرح له يخول علمي تكوين من) ة(المتعلم تمكين 
  علمية؛

يتكون من موضوعات جلھا فيزيائية أو كما جاء في الكتاب األبيض،  ،إن برنامج النشاط العلمي في التعليم االبتدائي
المراد تحقيقھا من خالل وھذا االختيار ينسجم والكفايات . بيولوجية، بينما تعرف المواضيع الجيولوجية حضورا محدودا

   .برنامج منفتح على بعض مجاالت الحياة مثل البيئة والطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة وغيرھا
ال ) ة(وما دام المتعلم ؛...وتتناول المواضيع المدرجة مفاھيم أساسية كمفھوم المادة، والحياة، والزمان، والمكان، والسببية

وفق تدرج محكم يتم عبر المستويات الدراسية  تناولھا، فإن دراسيةدفعة واحدة، وال على امتداد سنة  ھايستطيع استيعاب
   .مواضيعھا وتكاملھا معرفيا ومنھجيا المنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط والتسلسلالفكرية ) ة(يراعي قدرات المتعلم

  :متداخلين ومتمفصلينرين ويمكن تقسيم النشاط العلمي إلى مجالين كبي
 الحية بالكائنات المرتبط المجال  

يرتبط ھذا المجال بمجموعة من المواضيع المتعلقة باإلنسان والكائنات الحية األخرى من خالل دراسة بعض خصائصھا 
ران ، والتغذية والدو)وظائف الربط(الحواس والحركة والصوت مواضيع ويشمل ). المشتركة والخاصة(ووظائفھا الحيوية 

المرتبطة  المعارف والمھارات والمواقفساھم في تنمية وتطوير كل ذلك ي و. والتكاثر ، والتوالد)وظائف االقتيات(والتنفس 
  .والحفاظ على التوازن البيئي بالتربية الصحية

 والفيزيائية الطبيعية بالظواھر المرتبط المجال  
م الظواھر الطبيعية كحركة األجسام والزمن والضوء وحاالت ، ينتمي لعال)ة(وھو مجال موضوعي مستقل عن ذات المتعلم

المادة وظاھرة التركيب الضوئي والحرارة وتحوالت المادة والتوازن والضغط والفلك، أو لظواھر فيزيائية كالكھرباء مثال، 
  .أو ينتمي للظاھرتين معا كالغازات

لفھم ذاته من حيث كونه كائنا ) ة(الفكر العلمي لدى المتعلمتنمية ) ة(المدرسوجدير بالذكر أن ھذين المجالين يتطلبان من 
حيا كباقي الكائنات الحية، والوعي بظواھر الطبيعة الفيزيائية والكيمائية والجيولوجية والبيولوجية من حيث كونھا ظواھر 

فھم محيطه وباب وجودھا، أو بأس/ا يتحكم فيھا وتخضع لقوانين يمكن إدراكھا، بھدف التمكن من تفسير الظواھر العلمية بم
 االنخراط في مسارالطبيعي والتكنولوجي والتعامل معه بإيجابية في حياته اليومية واستغالل موارده بطريقة معقلنة، مع 

يتم من خالل األنشطة  المجالين ھذين في المكتسبة والمواقف والمھارات المعارف بين التوليف أن كما .التنمية المستدامة
 وقابلية متعة أكثر العلمي النشاط مادة دروس لجعلتمثل فرصة حقيقية  التيوالمدرجة في فقرات البرنامج، التكنولوجية 
 وسائل من عليه يتوفر وما) ة(للمتعلمعند إنجاز األنشطة التكنولوجية استثمار المحيط القريب  وينبغي .والتحويل لالستثمار
 ...).متالشيات مھمالت، خيوط، فلين، كھربائية، أسالك مقوى، رقذوات األشياء، و(وموارد 

  النشاط العلمي لتعليم وتعلم المبادئ الموجھة. 1.1
 إلى المفضية والقوانين الخاصيات الستخالص الحسية المعرفة من االنطالق أي المجرد، إلى المحسوس من االنطالق 

   والتجريد؛ الفھم
 التعميم؛ االستنتاج، التجريب، الفرضيات، طرح المالحظة،: المدروسة الظواھر تناول في العلمي التفكير آليات إعمال 
 وإنسانية بيئية( المادية وإمكانياتھا مواردھا حيث من) ة(المتعلم بيئة بتوظيف التعلمات بناء في المحيط استحضار (

 المحيط في للتحويل قابلة المدرسية المعرفة وتصبح والتجريد، النمطية العلمي النشاط درس يتجاوز حتى واستثمارھا
    ؛)ة(للمتعلم والثقافي االجتماعي

 المواد رأسھا وعلى االبتدائي بالتعليم المقررة المواد وباقي العلمي النشاط بين والتداخل والتكامل الترابط مبدأ اعتبار 
 العلمية؛

 التصاعدي، الطابع اعتبار مع ،)ة(للمتعلم واإلدراكي والثقافي النفسي المستوى يراعى حيث المفاھيم، تقديم في التدرج 
 وإنمائھا؛ الكفايات اكتساب في للتدرج والتراكمي

ولتسھيل سيرورة تنمية الكفايات المرتبطة بمادة النشاط العلمي، ينبغي االنتباه إلى أن المواضيع المبرمجة تفرض أحيانا 
 ،)savoir faire(ومجال المھارات ، )savoirs(المعارف مجال : التمييز المنھجي في بناء األنشطة بين ثالثة مجاالت

   ).savoir être(ومجال المواقف 
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  توجيھات منھجية. 2.1

  النهج العلمي المعتمد في النشاط العلمي. 1.2.1
يمكنه من استيعاب المفاھيم واكتساب المعارف وتطوير الكفايات، س نھج التقصيم علمي يعتمد في تعل )ة(إن انخراط المتعلم

العلوم والتكنولوجيا، من خالل مواجھة أنشطة التحدي العلمي،  ج يخول تعلم واستيعابالشئ الذي يتطلب وضع برنام
 أن تعلم العلوم يقوم أساسا على تعلم الكيفية) ة(وممارسة التجريب وإنجاز مشاريع علمية وتكنولوجية، ليتضح جليا للمتعلم

  .المناسبة الكتساب المعرفة العلمية والطريقة
باعتباره  داخل الفصل الدراسيبإثارة التساؤل والفضول العلمي يقوم ) ة(مدرسبحكم أن األسئلة مفتاح التعلم، فإن الو

التخطيط لسيرورٍة تحفز المتعلمات والمتعلمين على طرح تساؤالت تفضي إلى تملك ، وذلك من خالل للتفكير العلمي محركا
وتختلف أنشطة . سؤال التقصي، ويفسح المجال أمامھم لتقاسم أفكارھم داخل مجموعات صغيرة، بھدف صياغة فرضيات

  :               المتعلمين والمتعلمات الختبار ھذه الفرضيات وفق طبيعة الموضوع
 تحديد العوامل المتدخلة، عزل المتغيرات، تصور تجربة، اقتراح عدة تجريبية، إنجاز مناولة، إدماج مھارات  :التجريب

كيف : مثال في إطار موضوع تمدد السوائل بفعل الحرارة(ة كالقياس مثال، تدوين النتائج من أجل التقاسم رياضياتي
  ؛)نصنع محرارا؟

 لمفرداته الخاصة؛ )ة(وتدوين النتائج على شكل رسومات، باستعمال المتعلممالحظة نمو نبتة مثال،  :المالحظة  
 محاولة تفسير كيف يحجب القمر الشمس، من خالل اقتراح نماذج ومناولتھا، في إطار دراسة ظاھرة  :النمذجة

  الكسوف؛
 استكمال نشاط التقصي من أجل التوصل إلى إيجاد عناصر إجابة تساعد على تمحيص الفرضيات، أو :البحث التوثيقي 

  ...).نصوص، صور، وثائق سمعية بصرية، أنترنت(

  الخطوات المنهجية المقترحة لبناء درس في النشاط العلمي. 2.2.1
تمثالت المتعلمين مختلف أخذ  النشاط العلميستراتيجية البيداغوجية المعتمدة في تدريس من بين ما تركز عليه اال
 مع بعضھا داخل الفصل، بھدف تحفيز المتعلمين والمتعلمات على التساؤل والحوارمواجھتھا والمتعلمات بعين اإلعتبار، و

كما ينبغي الحرص على تنظيم الفضاء بشكل يمكن المتعلمين والمتعلمات من العمل بالمجموعات أو العمل . في شأنھا
أضف إلى ذلك االھتمام بتعابير المتعلمين والمتعلمات ). صياغة الفرضيات واختبارھا(نائي أثناء أنشطة التقصي الث
  :السيرورة التاليةيمكن التخطيط لمقطع تعلمي في مادة النشاط العلمي وفق وبناء على ذلك ؛...)مفرداتھم، رموزھم، رسوماتھم(
 أنشطة بناء المفھوم، وتشمل: 

الغرض منھا وضع المتعلمين والمتعلمات في سياق الدرس الجديد؛ ورصد تمثالتھم ومواجھتھا  :وضعية اإلنطالق -
لھا صلة  مشكلةوترتكز ھذه الخطوة األساسية في مادة النشاط العلمي على وضعية . إلحداث خلخلة معرفية لھا

  وحياته اليومية، مع مراعاة عالقتھا بالكفاية المستھدفة واألھداف التعلمية المرتبطة بالدرس؛) ة(بمحيط المتعلم
، )ة(أسئلة من لدن المتعلم/ وضع سؤال  بھدف التحسيس بالمشكلةويقصد بذلك : تملك وصياغة سؤال التقصي -

  وصياغتھا بشكل واضح ودقيق؛
عبر إتاحة الفرصة للمتعلمين والمتعلمات لتقديم تفسيرات أولية، من خالل األسئلة التي تم وذلك  :اقتراح فرضيات -

  طرحھا في المرحلة السابقة، لبناء فرضيات تكون بمثابة حلول مؤقتة للمشكلة المطروحة؛
أو /ثيقي وأو بحث تو/أو مالحظة و/أو نمذجة و/ويستلزم ذلك المروَر عبر مناوالت أو تجارب و: اختبار الفرضيات -

  ، حسب طبيعة المشكل؛...زيارات استطالعية
  حيث يتم توثيق مختلف الخالصات بشكل فردي أو جماعي؛: تدوين النتائج -
ويتم بعرض النتائج ومناقشتھا ومقارنة الخالصات بالفرضيات المقترحة من أجل إثباتھا أو : تقاسم الحصيلة -

  ضحدھا؛
 .بشكل جماعي أو في مجموعات بھدف التعميم استخالص القوانين المتوصل إليھا: التعميم -
 أنشطة االستثمار والتطبيق: 

بسيطة، أو حل وضعيات مالئمة من المحيط، أو القيام بتجارب جديدة، بھدف استثمار التعلمات  أنشطةويتم ھنا إنجاز 
  ...).قوانين، مفاھيم، مھارات، مواقف(المكتسبة في المرحلة السابقة 

 أنشطة التقويم والدعم: 
 قوانين، مفاھيم،(لنھج التقصي العلمي، ومدى إرساء الموارد ) ة(وتستھدف ھذه األنشطة التحقق من مدى تملك المتعلم

تطبيقية، بھدف تثبيت المكتسبات ووضع  أنشطةوقدرته على تعبئتھا لحل وضعيات أو ...) مھارات، مواقف معلومات،
 .م في مجال العلوم والتكنولوجياخطة لتجاوز التعثرات وتعديل سيرورة التعليم والتعل

  : اآلتيةالمقومات  إلىمادة النشاط العلمي بالتعليم االبتدائي تدريس ستند ي وإضافة إلى ما سبق

 لتكامل التعلمات المدرسية أثناء إعداده لألنشطة التعليمية التعلمية؛ ) ة(مراعاة المدرس 
 تنويع المقاربات وطرق تناول المعارف؛ 
  المتعلمين والمتعلمات باعتبارھا محرك تعلم العلوم؛توظيف تمثالت  
  ،العمل الثنائي، ، بالمجموعات الجماعي، العمل العمل(عبر تنويع أشكال التنشيط جعل الفصل فضاء للحوار العلمي

 ؛)العمل الفردي
 ؛)داخل المؤسسة وخارجھا( تنويع فضاءات التعلم في تقديم دروس النشاط العلمي  
 ؛المتعلمين الكتابية أثناء أنشطة البحث والتعلمبتعابير  ھتماماال 
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 ؛هوحلمشكل التعلم يقتضي مواجھة  كونمن إدراك ) ة(تقديم المعرفة العلمية بكيفية تمكن المتعلم  
  ؛...بأنشطة التصميم، والبحث والتجريب المرتبطة )ة(مكتسبات المتعلمتقويم لاعتماد معايير ومؤشرات 
  ،بما يسمح  ھاتنويعمع انتقاء الدعامات المناسبة لكل نشاط من األنشطة المدرجة ضمن الدروس لبلوغ األھداف المسطرة

في مختلف  فاعال أساسيا )ة(لتعليمية التعلمية لجعل المتعلمفي كل األنشطة ا "المنطلق –الدعامة "اعتماد مبدإ ب
 الوضعيات والمواقف؛

 االستعمال المالئم للكتاب المدرسي؛ 
 الموارد الرقمية؛ استثمار 

  المعينات الديدكتيكيةالوسائل التعليمية و. 3.1

 : قبيل توظيف مجموعة من الوسائل التعليمية والمعينات الديديكتيكية من ، في مادة النشاط العلمي،)ة(مدرسيمكن لل
  والعينات والنماذج والمجسمات؛األشياء 
 ،الصور الفوتوغرافية؛الرسوم ووالشفافات و  الشرائح بأنواعھا المختلفة 
 الرسوم البيانية والخرائط واللوحات التوضيحية؛ 
 ؛يةمجالت الحائطالالسبورات والملصقات و 
 الرحالت والمعارض والتمثيليات العلمية؛ 
 التسجيالت الصوتية واإلذاعة التربوية؛ 
 ؛الحاسوب والبرانم الرقمية 
 األشرطة الوثائقية العلمية؛ 
 الموسوعات والقواميس العلمية؛ 
 ... 

 :اآلتية المحاورأو استحضارھا عند تدريس  ھاريتوفالوسائل الممكن وفي ما يلي بعض 

  معزولةأسالك كھربائية  –جرس كھربائي  –كھربائي  قاطع –مصباح كھربائي  –ماسك بطارية : الكھرباءمحور – 
مسامير  –مسامير كبيرة  –دبابيس  –شرائح معدنية  –شرائح بالستيكية  –شرائح زجاجية   –محرك كھربائي صغير 

  ...بطاريات من مختلف األشكال  مولد كھربائي صغير، -صغيرة 
 أجسام شفافة  –مجموعة عدسات طبية  –منشور ثالثي  –مرايا مقعرة  –مرايا محدبة  –مرايا مستوية : الضوء محور

ندوق خشبي ص  –حامل عدسات خشبي   –شمعة  –كشاف كھربائي صغير   –أجسام نصف شفافة  –أجسام معتمة  –
  ...شرائح زجاجية –عدسات مقعرة  –عدسات محدبة   –ثوب لبدي أسود   –
 أنابيب اختبار؛ – محرار جداري –محرار طبي  – محرار زئبقي –محرار كحولي  :الحرارة محور   
 أشرطة  –شرائح  –شفافات  –صور  –مجسمات  –نباتات  – محنطات –عينات  –نباتية بذور  :الحيةالكائنات  محور

  .الفيديو

  محاور المادة حسب المستويات. 4.1 

  :تنتظم محاور مادة النشاط العلمي وفق الجدول اآلتي

 المستويات
  الموضوعات

السنة 
  األولى

السنة 
  الثانية

السنة 
  الثالثة

السنة 
  الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

              الحواس
          الحركة
              التغذية
              التنفس

         التوالد والتكاثر
              الماء والطبيعة والتربة

              الزمن
          الضوء
          الصوت
              الكھرباء

         حاالت المادة
              الخالئط
              الضغط
         التوازن
              الطاقة
              الحرارة
          الفلك
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  البرنامج الدراسي لمادة النشاط العلمي. 2

  بطاقة وصفية لبرنامج النشاط العلمي. 1.2

درسا، يستغرق تنفيذ الواحد منھا تسعين  16يتكون برنامج كل سنة دراسية من عدد من الموضوعات، يتم تفكيكھا إلى 
وتخصص األسابيع األول والثاني والرابع والخامس من كل مرحلة كفاية إلرساء . دقيقة مقسمة إلى حصتين أسبوعيا

  .ألنشطة اإلدماج السابع والثامناألسبوعان و والدعم، والسادس للتوليف والتقويمالموارد، واألسبوعان الثالث 

  مكونات المادة. 1.1.2
  :النشاط العلمي بالسلك االبتدائي دروسا متسلسلة ومندمجة في يشمل
 الفيزيائية العلوم   
 األرضو الحياة علوم  
 التكنولوجيا 

  الغالف الزمني. 2.1.2

  :على الشكل اآلتي الغالف الزمني السنوي لمادة النشاط العلمييتوزع 

  مدة الحصة الواحدة  عدد الحصص األسبوعية  الغالف الزمني األسبوعي  الغالف الزمني السنوي
  دقيقة 45  2  دقيقة 30ساعة و  ساعة 51

  نشاط العلميبرنامج مادة ال. 2.2

  السنة األولى. 1.2.2
  ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.1.2.2
 مراحلھاو الكفاية  

 1المرحلة 
نھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  مشكلة وضعية وفي األولى السنة من األولى المرحلة نھاية في ابقة، وب باته الس دالة، وانطالقا من مكتس

اد ناد وباعتم ة أس ة أو مكتوب ع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمي دم ،)...الواق تعلم يق وارد بتوظيف حال) ة(الم ة بجسم اإلنسان  الم المتعلق
  .وبطرق العناية به

  2المرحلة 
نھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، ، دالة مشكلة وضعية وفي األولى السنة من الثانية المرحلة نھاية في ابقة، وب باته الس ا من مكتس وانطالق

ة أسناد وباعتماد ة أو مكتوب ّدم ...مصورة أو مسموعة أو رقمي تعلم يق وارد بتوظيف حال) ة(الم الحيوان وبطرق  الم ة بجسم اإلنسان وب المتعلق
  .العناية بھما

 3المرحلة 
نھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،دالة مشكلة وضعية وفي األولى السنة من الثالثة المرحلة نھاية في ابقة، وب باته الس ا من مكتس وانطالق

ة الموارد بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم ...مصورة أو مسموعة أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد ا  المتعلق الحيوان وبمحيطھم بجسم اإلنسان وب
  .المكاني وبطرق العناية بكل ذلك

  4مرحلة ال
اد ،دالة مشكلة-وضعية وفي األولى السنة نھاية في نھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتم ابقة، وب باته الس ا من مكتس  وانطالق

ناد ة أو أس ة رقمي دم ...مصورة أو مسموعة أو مكتوب تعلم يق وارد بتوظيف حال) ة(الم ة بجسم اإلنسان  الم الحيوان المتعلق ا وب وبمحيطھم
 .وبطرق العناية بكل ذلك المكاني والزماني

 بالكفاية المتصلة الموارد  

 1المتصلة بالمرحلة األساسية الموارد 
 الشم والذوق؛و والسمعاللمس والبصر : يتعرف األشياء بواسطة الحواس -
 أو اللمس؛/ البصر و حاسة والنوع موظفا والشكل اللون من حيث األجسامبين  يميز -
 بين األصوات؛ يميز -
 األشياء؛ بين للتمييز والذوق الشم حاسة يوظف -
 بأعضاء الحواس؛ المضرة السلوكات يتجنب -
  يتعرف الحركة عند اإلنسان؛ -
  أثناء الحركة؛ يتعرف األوضاع التي يتخذھا جسم اإلنسان -
 مفاصل جسم اإلنسان؛أھم يتعرف  -
 .أھمية الحركات الرياضية في الحفاظ على الصحة يعي -
  يتدرب على توظيف خطوات نھج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛ -
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 2المتصلة بالمرحلة األساسية الموارد 

  يتعرف التنقل عند الحيوان؛ -

 ؛)أجنحة، قوائم، أطراف، زعانف(أعضاء التنقل عند بعض الحيوانات يتعرف  -

 ؛)جري، قفز، عوم، طيران(يتعرف أنماط التنقل عند الحيوانات  -

 ؛)بر، ماء، ھواء(يكتشف أوساط التنقل عند الحيوانات  -

 الحيوان؛ على التنقل عند المساعدة األعضاء يميز بين -

 ؛يعي قيمة الرفق بالحيوان -

 مجموعة من األغذية حسب اختيارات مختلفة؛ب رتي -

 الحيوانات؛ عند الغذائية األنظمة تنوع يكتشف -

 .ب سلوكات معادية ومضرة بالحيواناتنيتج -

 الحيوان العاشب والحيوان الالحم؛ تعرفي -

 يتعرف أنواع األغذية التي يتناولھا اإلنسان؛ -

  األكل؛ أوقات تنظيم كيفية يتعرف -

 فوائد الغذاء بالنسبة لجسم اإلنسان؛ يتلمس -

 .يتبنى سلوكات سليمة مرتبطة بالتغذية -

  يتدرب على توظيف خطوات نھج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛ -

 3المتصلة بالمرحلة األساسية الموارد 

 استعماالت الماء؛بعض يبرز  -

 ؛ءالما مختلف مصادر يتعرف -

 ندرته؛ ويعي كمصدر أساسي للحياة؛يتلمس أھمية الماء  -

 التنفس؛ يتعرف الھواء من خالل عملية -

 يحدد عملية التنفس في حركتي الشھيق والزفير؛ -

  ؛العليا التنفسية المسالك يكتشف -

 يكتشف أھمية التنفس بالنسبة لإلنسان؛ -

 بالجھاز التنفسي؛ المضرة السلوكات يتجنب -

 يتعرف أنواع النباتات الموجودة في محيطه؛ -

 يعي أھمية النباتات بالنسبة لإلنسان والحيوان؛ -

 يعي أھمية الحفاظ على النباتات؛ -

  يتدرب على توظيف خطوات نھج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛ -

 4المتصلة بالمرحلة األساسية الموارد 

 يكتشف التغيرات التي تطرأ على الطبيعة عبر الفصول؛ -

 الضوئية؛ المنابع وبعض الظل مصادر يتعرف -

 يميز بين األجسام المعتمة واألجسام الشفافة؛ -

 يربط الظل بالمنبع الضوئي والحاجز؛ -

 يحدد تنظيم الزمن انطالقا من اإليقاع البيولوجي؛ -

  يحدد مراحل حدث معين معيش؛ -

  يتعرف تزامن أحداث معيشة مختلفة؛ -

 أحداثا يومية أو أسبوعية؛ يرتب -

 المنتظمة؛ األحداث تعاقب عن يعبر -

 يميز بين ساعة عقربية وساعة أخرى؛ -

 يتعرف مكونات الساعة العقربية؛ -

 يصنع ساعة عقربية ورقية؛ -

 يعي أھمية تدبير الزمن في حياته؛ -

 يتدرب على توظيف خطوات نھج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛ -
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  فقرات البرنامج. 2.1.2.2
  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   علوم الحياة واألرض  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

   ما دور اللمس والبصر في حياتي؟ 2

    ما دور الشم والسمع والذوق في حياتي؟ 3

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

5 
أوضاع الجسم أثناء (ف أتحرك؟ يك

 )الحركة
  

   ما دور أعضائي ومفاصلي في الحركة؟ 6

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 
ما األعضاء التي تساعد الحيوان على 

قوائم، أجنحة، زعانف، (التنقل؟ 
 )أطراف

  

   وأين؟كيف تتنقل الحيوانات  11

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

13 
حيوانات (على ما تتغذى الحيوانات؟ 

  )عاشبة والحمة، سلسلة غذائية بسيطة
  

14 
  لماذا نتناول األطعمة؟

 )أنواع األغذية، تصنيفھا، أوقات تناولھا(
  

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18  
مصادره (كيف أحافظ على الماء؟ 

  )واستعماالته وأھميته
    

19  

؟ ما دور الھواء يالنسبة لجسمي
ضرورة الھواء، عمليات التنفس، (

/ المسالك التنفسية العليا، الھواء النقي 
  )الملوث

    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

      ما أنواع النباتات الموجودة في محيطي؟  21

22  
دور الماء (كيف أحافظ على النباتات؟ 

  )والھواء والتربة بالنسبة للنباتات
    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

    فصول السنة؟كيف أميز بين   26

27  
  

 كيف أحدد الزمن من خالل الضوء
  )الصباح، الظھيرة، العشية(والظل؟ 

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

29  
  

كيف أرتب مراحل أنشطتي اليومية 
  ة؟األسبوعيو

  

  أصنع ساعة عقربية ورقية    30

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34



 

157   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكلب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 200

 

  السنة الثانية. 2.2.2
  ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.2.2.2

 مراحلھاو الكفاية 
 1المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، ، دالة مشكلة وضعية وفي الّثانية السنة من األولى المرحلة نھاية في
المتعلقة بجسم اإلنسان  الموارد بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم )...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

 .ووظائف أعضائه وبطرق العناية بھا
 2المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،دالة مشكلة وضعية وفي الّثانية السنة من الّثانية المرحلة ةنھاي في 
المتعلقة بجسم اإلنسان  الموارد بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم )...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

 .وبالحيوان ووظائف أعضائھما وبطرق العناية بھا
 3المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،دالة مشكلة وضعية وفي الّثانية السنة من الّثالثة المرحلة نھاية في
المتعلقة بجسم اإلنسان  الموارد بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم )...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

 .وبطرق العناية بكل ذلكوبالحيوان ووظائف أعضائھما وبمحيطھما الزماني 
 4مرحلة ال
 أسناد وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد ،دالة مشكلة وضعية وفي الّثانية السنة نھاية في

المتعلقة بجسم اإلنسان وبالحيوان ووظائف  الموارد بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم )...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة
 .وبطرق العناية بكل ذلكأعضائھما وبمحيطھما الزماني والمكاني 

 بالكفاية المتصلة الموارد  
 1المتصلة بالمرحلة األساسية الموارد 

والحرارة،واأللمالضغطبيناللمسحاسة بواسطة) ة(المتعلميميز-
 الحاسة نفسھا؛ بواسطة والساخن البارد بين يقارن - 
 يتعرف تكامل الحواس فيما بينھا أثناء استكشاف العالم الخارجي؛ -
 يتعرف بعض األشياء أو خاصياتھا انطالقا من األصوات التي تحدثھا؛ -
 يحدد مصادر الصوت؛ -
 عالقة االھتزاز بحدوث الصوت؛يتعرف  -
 األصوات وخاصياتھا؛ بين يميز - 
 يتعرف انتشار الصوت؛ -
 يصنع ھاتفا بسيطا في شكله البدائي؛ -
 يتجنب أسباب الضجيج؛ - 
سالمتھا؛ على ويسھر بالحواسيعتني-

 2المتصلة بالمرحلة األساسية الموارد 
 يحدد أھم مفاصل الجسم؛-
  الحركات؛ يتعرف أھمية المفاصل في حدوث مختلف -
 يبرز أھم مفاصل الجسم من خالل صنع مجسم إنسان ورقي أو خشبي؛ -
 يتعرف دور الرياضة في الحفاظ على مفاصل الجسم؛ -
 ؛)الطيران، العوم، القفز، الزحف(يتعرف تنوع حركات التنقل عند الحيوانات  -
 يتعرف األوضاع التي تتخذھا أطراف الحيوانات التي تقفز؛ - 
 ؛القفز على المساعدة واألعضاء األطراف أوضاع يميز -
 العوم؛ على المساعدة األعضاء يحدد -
 ؛الطيران على المساعدة األعضاء يحدد -
 الزاحفة؛ الحيوانات عند التنقل يصف -
يعي أھمية العناية بالحيوانات األليفة؛-

 3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
الزمنية؛ الفترات اختالفيتعرف-
 المنتظم أليام األسبوع والشھر؛تعرف التعاقب ي -
  يتعرف السنة الميالدية والھجرية؛ -
 المنتظم؛ األحداث تعاقب عن ويعبر زمنيا، ترتيبا األحداث يرتب - 
 يستثمر موارده في صنع يومية على شكل عداد؛ - 
 يدرك قيمة الوقت وأھميته؛ - 
 األكل؛ أوقات ينظم - 
 يكتشف تنوع األسنان تبعا لوظائفھا؛ -
 المضغ؛ في المتدخلة األعضاء على يتعرف - 
 يصف عملية المضغ ظاھريا؛ -
 بعض أساليب وقاية األسنان؛ يتعرف - 
 يرتب أھم مراحل النمو لدى اإلنسان والحيوان والنبات في ارتباطھا بالتغذية؛ -
 يستنتج ارتباط ظاھرة النمو بالكائنات الحية؛ -
 يعي أھمية نظافة األغذية؛-
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 4المتصلة بالمرحلة الموارد األساسية 

 يتعرف األجزاء الرئيسية للنباتات؛ -
 يتعرف وجود أشكال مختلفة لجذور وسيقان وأوراق النباتات؛ -
 تؤكل من طرف اإلنسان؛ التي النباتية األعضاء يميز - 
 ؛يعي ضرورة الحفاظ على النباتات - 
 تعرف الحالة الصلبة للمادة؛ي -
 تعرف الحالة السائلة للمادة؛ي -
 الغازية؛تعرف الحالة ي - 
  ؛)الصلبة، السائلة، الغازية(يتعرف أنواع المادة  - 
 يدرك الحالة الصلبة لمادة في أشكال مختلفة؛ - 
 يصنف مواد صلبة حسب صالبتھا؛ -

  فقرات البرنامج. 2.2.2.2

  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض علوم الحياة  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

2 

  ما وظيفة حاسة اللمس في جسمي؟

الحرارة : اإلحساساتالتمييز بين (

  ...)والبرودة، واأللم والضغط

  

     ما عالقة الحواس في ما بينھا؟ 3

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

5 
 

وكيف أميز بين  كيف يحدث الصوت

  ؟األصوات

 )خاصيات الصوت وكيفية انتشاره(

 

 صنع ھاتف باستعمال أدوات بسيطة  6

 والدعمأنشطة التوليف والتقويم  7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 
كيف تساعدني مفاصلي على الحركة؟ 

 )ما أنواع حركات المفاصل؟(
  

11 
 

 
أصنع مجسَم إنسان ورقي أو خشبي 

 بمفاصله الرئيسة

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

   حركات التنقل عند الحيوانات؟ما أنواع  13

14 

ما أوضاع األطراف عند تنقل 

القفز، العوم، تكيف (الحيوانات؟ 

األعضاء على الطيران، التلقل عند 

 )الزواحف

  

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض علوم الحياة  األسبوع

18  
  

األيام واألسابيع (كيف تنتظم أيام السنة؟ 

والشھور، السنة الھجرية والسنة 

 )الميالدية

  

19  
  

 
اليوم (أنشئ يومية على شكل عداد 

  )والتاريخ والشھر

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  
تنوع (ما دور أسناني في مضغ الطعام؟ 

  )األسنان ووظائفھا، ظاھرة المضغ
    

22  

أھم مراحل (كيف تنمو الكائنات الحية؟ 

النمو، النمو كظاھرة مشتركة بين 

  )الكائنات الحية

    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  الكفاية أسبوع تقويم درجة نماء  25

26  
الجذور، (ما األجزاء الرئيسية للنباتات؟ 

  )السيقان أو الجذوع، األوراق، الثمار
    

27  
  

  
صنع نبتة بأجزائھا الرئيسية باستعمال 

  مواد بسيطة

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

29  
  

الحالة الصلبة (ما حاالت المادة؟ 

  )والغازية والسائلة
  

30  
  

كيف يمكن للمادة الصلبة أن تأخذ أشكاال 

  مختلفة؟
  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34

  السنة الثالثة. 3.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.3.2.2

 ومراحلھا الكفاية  
 1المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،دالة مشكلة وضعية وفي الثالثة السنة من األولى المرحلة نھاية في 
بالتنفس عند  المتعلقة مكتسباته بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم ،)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

  .الحرارة درجةقياس بو اإلنسان والحيوان
  2المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،دالة مشكلة وضعية وفي الثالثة السنة من الثانية المرحلة نھاية في
بالتغذية عند  المتعلقة مكتسباته بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم ،)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

    .)نظام األسنان، السالسل الغذائيٮة(اإلنسان والحيوان 
 3المرحلة 

مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وانطالقا من  ،دالة مشكلة وضعية وفي الثالثة السنة من الثالثة المرحلة نھاية في 
  .بالكھرباء المتعلقة مكتسباته بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم ،)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد
 4المرحلة 

رقمية  أسناد السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد وانطالقا من مكتسباته ،دالة مشكلة وضعية وفي الثالثة السنة نھاية في
المتعلقة بالبيئة والصحة واكتشاف المحيط  مكتسباته بتوظيف حال) ة(المتعلم يقّدم ،)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو أو مكتوبة

  .بالتغذية والھواءو
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 بالكفاية المتصلة الموارد 
 1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 عضاء الجھاز التنفسي؛أ يتعرف - 
 ؛)؛ زفيرشھيق(ير حجم الصدر خالل التنفس يالحظ تغ - 
 ر إيقاع التنفس؛يالحظ تغي - 
 يستنتج أھمية القصبة الھوائية؛ - 
 ؛)الرئتان، الغالصم، الجلد(يتعرف أعضاء التنفس عند الحيوانات  - 
 الغازية بحركة وحجم القفص الصدري خالل التنفس؛يربط التبادالت  -
 يالحظ عملية التنفس عند الحيوانات؛ - 
 يقارن عملية التنفس عند اإلنسان والحيوان؛ - 
 ة والبرمائية والمائية؛ييميز أعضاء التنفس عند الحيوانات البر - 
 يعي أھمية الحفاظ على الجھاز التنفسي؛ - 
 ؛ھاواستعماالتالمحارير يتعرف أنواع  - 
 يقرأ المحرار؛ - 
 يقيس درجة حرارة الجسم والجو؛ - 
 يصنع محرارا بسيطا؛ - 
 يعي أھمية وقاية جسمه من الحرارة؛ - 

 2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 ؛مراحل نمو أسنانهتعرف ي -
 ائف أسنانه بوظائف آالت تؤدي العمل نفسه؛يقارن وظ -
 يتعرف بعض األمراض التي تصيب األسنان؛ -
 الحفاظ على أسنانه؛يعي أھمية  -
 يكتشف نظام أسنان الحيوان الالحم؛ -
 ؛)القارض والمجتر(كتشف نظام أسنان الحيوان العاشب ي -
 يكتشف نظام األسنان عند القوارت؛ -
 يتعرف السالسل الغذائية البسيطة؛ -
 يخطط سالسل غذائية بسيطة؛ -
 ؛)بيئياختالل التوازن ال(سلسلة غذائية عناصر يعي انعكاسات افتقاد عنصر من  -
 يعد عدة صنع طقم أسنان؛ -
 ...يصنع طقم أسنان من العجين أو الشمع أو الطباشير -

 3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 كتشف تقنية إضاءة مصباح الجيب بواسطة بطارية؛ي - 
 يتعرف أجزاء المصباح؛ - 
 يميز االجسام الموصلة والعازلة؛ - 
 يتعرف دور القاطع في فتح وإغالق الدارة؛ - 
 يتعرف عناصر الدارة الكھربائية البسيطة؛ - 
 يكتشف عطبا في الدارة الكھربائية البسيطة؛ - 
 يركب دارة كھربائية بسيطة؛ - 
 .يعي قيمة وأھمية الكھرباء في حياته - 

 4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
  يتعرف الوجبة الغذائية؛ - 
  يتلمس عملية الھضم؛ -
 يتعرف مفھوم األنبوب الھضمي؛ - 
  وظيفة الھضم؛يتعرف  - 
  يتعرف الھواء؛ - 
  يتعرف الغازات الموجودة في الھواء؛ - 
 يكتشف الخاصيات المشتركة للغازات؛ -
 يحدد وجبة غذائية متكاملة؛ - 
 يحدد أعضاء األنبوب الھضمي؛ - 
 يتبنى سلوكات غذائية سليمة؛ -
  بالصحة؛ المضّرة األغذية بعض يتعرف - 
 .والغازاتيتبنى سلوكات وقائية متعلقة بمجال الھواء  - 
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  فقرات البرنامج. 2.3.2.2
  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض علوم الحياة  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

    )الرئتان، القصبة الھوائية( كيف أتنفس؟ 2

3 
 الحيوانات؟ ما أعضاء التنفس عند

  )البرية، البرمائية، المائية(
   

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4

  كيف أقيس درجة الحرارة؟ 5

 أصنع محرارا بسيطا وأستعمله؟  6

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

   ؟تنمو أسنانيكيف  10

11 
 ةوالعاشب ةالالحمالكائنات ما الفرق بين 

 ؟ ةوالقارت
  

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

   غذائية في الطبيعة؟ال السالسل ما دور 13

14 
 

 
من العجين أو الشمع (أصنع طقم أسنان 

 ...)أو الطباشير

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15

 اإلدماجأسبوع تعلم  16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18  
  

األجسام (كيف يضيء مصباح الجيب؟ 
ألجسام العازلة، البطارية الموصلة وا

 )ةوالحباب
  

19  
  

ما ھي مكونات الدارة الكھربائية 
 البسيطة؟

  

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

21  
  

في دارة كھربائية كيف أكتشف عطبا 
  بسيطة؟

  

22  
  

  
تركيب دارة كھربائية بسيطة باستعمال 

  البطارية

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

      كيف أتغذى؟  26

      كيف يھضم جسمي األغذية؟  27

  التوليف والتقويم والدعمأنشطة   28

29  
  

ماذا علي أن أعرف عن الھواء 
 والغازات؟

 

30  
  

 
التعبير عن مختلف (صنع مروحة 
 )كير(أو صنع منفخة ) استعماالتھا

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34
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  السنة الرابعة. 4.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.4.2.2

 ومراحلھا الكفاية 
  1 المرحلة

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي  ،األولى من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة المرحلة نھاية في

حال بتوظيف مكتسباته المتعلّقة ) ة(، يقّدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد العلمي، وباعتماد

  .ابالحيوانات الفقرية والالفقرية وتغذيتھا وتكاثرھ
  2 المرحلة

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،الثانية من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة المرحلة نھاية في

حال بتوظيف مكتسباته المتعلّقة بالبذور ومراحل ) ة(، يقّدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

  .انموھ
  3 المرحلة

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،الثالثة من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة المرحلة نھاية في

المتعلّقة بالكھرباء حال بتوظيف مكتسباته ) ة(، يقّدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

  .والضوء والماء
  4المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي  ،المرحلة الرابعة من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة نھاية في 
حال بتوظيف مكتسباته المتعلّقة ) ة(المتعلم، يقّدم )...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد العلمي، وباعتماد

 .بالحرارة وخاصيات المادة وتحوالتھا

 بالكفاية المتصلة الموارد 

 1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 تعرف أعضاء التوالد عند بعض الحيوانات؛ي -

 تعرف ضرورة الذكر واألنثى في التوالد الجنسي؛ي - 

 يتعرف وظيفة أعضاء التوالد؛ - 

 بين ذكور وإناث بعض الحيوانات؛يميز  - 

 تعرف السلوك الغذائي عند الحيوان؛ي -

 تعرف بعض الخاصيات التي تميز الحيوان المفترس؛ي -

 الحم ؛ عاشب وحيوان حيوان عند الغذاء على للحصول المتدخلة العناصر تعرفي -

 الحيوانات؛ عند الغذائية األنظمة يحدد - 

 تعرف السلسلة الغذائية؛ي -

 الغذائية؛ السلسلة يخطط -

  يستخرج بعض الخاصيات المشتركة لحيوانات الحمة وأخرى عاشبة؛ -

  يرتب مراحل حصول بعض الحيوانات على الغذاء؛ -

 يخطط شبكات وسالسل غذائية ضمن حميلة بيئية؛ - 

 2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 ؛)دورة حياة نبات(يتعرف عملية التكاثر عند النباتات  - 

 الزھرة؛يتعرف أجزاء  - 

 يكتشف تحول الزھرة إلى ثمرة؛ - 

 يتعرف أدوار مكونات البذرة؛ - 

 يتعرف مراحل إنبات بذرة؛ - 

 يتعرف شروط اإلنبات؛ - 

 يتعرف أھمية التغذية والتنفس والضوء والماء بالنسبة للنبات؛ - 

 يتعرف كيف تتحول الزھرة إلى ثمرة؛ - 

 يحدد دور أجزاء الزھرة؛ - 

 يرتب مراحل تحول الزھرة؛ - 
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 3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
القة بين المنبع والحاجز والظل؛عيتعرف ال-
 يميز بين األجسام الشفافة والمعتمة؛ -
 يميز بين األجسام المشاءة العاكسة وغير العاكسة؛ -
  استعماالت الماء من طرف اإلنسان؛ يتعرف أوجه -
 تعرف ملوثات الماء؛ي - 
 معالجة الماء ليصبح صالحا للشرب؛ يتعرف مراحل - 
 يبرز خطورة تلوث الماء على الكائنات الحية؛ - 
 يحافظ على الماء ويرشد استعماله؛ - 
 يعي ويبرز أھمية الماء في الحياة وأوجه استعماله؛ - 
  الماء؛ دورة يتعرف - 
 يتعرف الدارة الكھربائية البسيطة وعناصرھا؛ - 
 الكھربائية البسيطة والمركبة؛يتعرف الرموز التي تمثل عناصر الدارة  - 
  يميز بين مختلف أسالك الدارة الكھربائية؛ - 
 ؛)على التوالي وعلى التوازي(يتعرف أنواع التركيب الكھربائي  -
 يركب دارة كھربائية بسيطة؛ - 
 يقارن بين التركيب على التوازي والتركيب على التوالي؛ -
 ينمذج دارة كھربائية بسيطة؛ -
 الدارة؛يتحكم في فتح وإغالق  -
 يعي أخطار التيار الكھربائي؛ -
 يرسم دارة كھربائية بسيطة ومركبة؛ -
  التوازي؛ وعلى التوالي على بسيطة كھربائية دارة يركب - 
 كھربائية؛ لدارة تمثيال ينجز 

 4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
  يتعرف االنتقال الحراري؛-
 يتعرف التمدد؛ - 
 بعض خاصيات األجسام الصلبة والسائلة والغازية؛ يقارن - 
 الحظ تحول جسم صلب إلى حالة سائلة؛ي - 
 الحظ تحول جسم سائل إلى حالة غازية؛ي - 
 يستنتج دور الحرارة في التحوالت؛ - 
  أو االنصھار؛/يميز بين الحالة الصلبة القابلة للذوبان و - 
  يتعرف جسما في حالة صلبة وتحوله إلى حالة سائلة؛ - 
 رف جسم في حالة سائلة وتحوله إلى غاز؛يتع - 
 يتعرف محوالت المادة؛ -

  فقرات البرنامج. 2.4.2.2
  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض علوم الحياة  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

2 
كيف أميز بين الحيوانات الفقرية 

  والالفقرية؟
  

     الحيوانات؟على ماذا تتغذى  3
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4
   كيف تتكاثر الحيوانات؟ 5

6 
 

 
صنع أو تركيب لجسم ھيكل عظمي 

 )التركيز على الفقرات(لحيوان فقري 
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

   )التغذية والتنفس(كيف تنمو البذور؟  10
   ما مراحل نمو نبتة؟ 11
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12
   كيف تتطور الزھرة إلى ثمرة؟ 13

14 
 

 
مواضيع حول مساھمة التكنولوجيا في 

 تطوير الفالحة
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض علوم الحياة  األسبوع
   ما أشكال تركيب الدارة الكھربائية؟  18
   ما عالقة الضوء بالظل؟  19
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20
      للماء؟ي دور أ  21

22  
  

  
تركيب دارة على التوالي وتحويلھا إلى 

  تركيب على التوازي
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23
  أسبوع تعلم اإلدماج  24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  
  

التمدد، (ما تأثير الحرارة على األجسام؟ 
  )االنتقال

  

    أميز بين خاصيات المادة؟كيف   27
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28
    كيف تتحول المادة من حالة إلى أخرى؟  29

30  
  

  
مواضيع لھا عالقة بمكتسبات المرحلة أو 
عرض اإلنتاجات السابقة واقتراح طرق 

  لتطويرھا
  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31
  أسبوع تعلم اإلدماج  32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33
  إجراءات آخر السنة  34

  السنة الخامسة. 5.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.5.2.2

 ومراحلھا الكفاية  
  1المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،في نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالة
بتمثيل كوكب حال بتوظيف مكتسباته المتعلقة ) ة(، يقدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

  .األرض ودورانه حول نفسه
  2المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالةفي نھاية المرحلة الثانية من 
 حال بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالحركة والتوازن) ة(، يقدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

  .في مجاالت مختلفة
 3حلة المر

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي،  ،ة من السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالةلثفي نھاية المرحلة الثا
بمكونات الغابة حال بتوظيف مكتسباته المتعلقة ) ة(، يقدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد

  .وأنواع الخالئط
   4المرحلة 

 أسناد وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد ،في نھاية السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالة 
باته المتعلّقة بالبيئة والصحة واكتشاف المحيط، حال بتوظيف مكتس) ة(، يقّدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة

 .وبالكھرباء والضوء

 بالكفاية المتصلة الموارد 
 1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 شكل األرض؛ رفيتع -
 يتعرف خطوط الطول ويرسمھا؛ -
 يتعرف خطوط العرض ويرسمھا؛ -
 طوط الطول في تحديد الزمن؛يستعمل خ -
 يتعرف التوقيت الدولي؛ -
 يكتشف دوران الكرة األرضية حول نفسھا؛ -
 ؛)نعاقب الليل والنھار( رض حول نفسھايستدل على دوران األ -
 ؛نجز نماذج ومجسمات لتوضيح حركة األرض حول نفسھا وتعاقب الليل والنھاري -
 ؛تبنى سلوكات إيجابية تجاه مكونات األرض وينصح بذلكي -
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 2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

 تعرف مفھوم التوازن وشروطه؛ي -

 تعرف أشكال الموازين؛ي -

 مختلفة؛في وضعيات نجز توازن كتل ي -

  يوظف مفھوم التوازن في مجاالت مختلفة؛ -

  ؛لة جسم صلب أو سائل بواسطة الميزانتيعين ك -

  يصنع ميزانا لقايس الكتل؛ -

 يميز بين حركات أنواع مختلفة من مفاصل الجسم؛ -

 أھم األعضاء التي تساعد على الحركة؛ يحدد -

 ؛)مفاصل، عضالت، أوتار(الحركة يتعرف أھم األعضاء المتدخلة في  -

  يقارن حركات بعض اآلليات مع حركات جسمه؛ -

 يحافظ على مفاصله وعضالته؛ -

 يعي أھمية الرياضة في سالمة المفاصل والعضالت؛

 3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

  يتعرف الخليط؛ -

  يتعرف أنواع الخالئط؛ -

 ؛)التبخرالتصفية، الترشيح، (يفصل مكونات الخليط  -

 يتعرف أن المشروبات الغازية خليط متجانس؛ -

 يتعرف المحلول المشبع؛ -

 يميز بين الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس؛ -

  يميز بين الجسم المذيب والجسم المذاب؛ -

 يقترح بعض اإلجراءات لتجنب األخطار التي تھدد الغابة؛ -

  يتعرف بعض العالقات بين مكونات الوسط الطبيعي؛ -

 ف أھمية التوازن البيئي؛يتعر -

  يميز المكونات اإلحيائية والالإحيائية في وسط بيئي؛ -

  يحدد بعض عواقب اختالل التوازنات البيئية؛ -

 4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

  االنتشار المستقيمي للضوء؛ يكتشف -

 تعرف مبدأ انتشار الضوء في وسط شفاف متجانس؛ي -

  المستقيمي للضوء؛ تطبيق االنتشارتعرف بعض مجاالت ي -

  تلمس مفھوم الصورة؛ي -

  يستنتج مفھوم الشعاع الضوئي؛ -

  ينشئ علبة مظلمة؛ -

 ينجز رسما ھندسيا للصورة التي تعطيھا العلبة المظلمة؛ -

 تعرف الدارة الكھربائية المنزلية؛ي -

 يحدد التركيب األنسب لدارة كھربائية بالمنزل؛ -

  بترشيد استعماالتھا؛يحافظ على الطاقة الكھربائية  -

 تجنب أخطار التيار الكھربائي؛ي -

  يتعرف عناصر الدارة الكھربائية بالمنزل؛ -

 يتعرف بعض أخطار التيار الكھربائي؛ -

 يمثل الدارة الكھربائية؛ -

  ودور الفاصل؛ د دور قاطع التيار ودور الصھيرةيحد -

 ؛بسيطة ومركبة ُينْمذج دارات كھربائية منزلية -
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  فقرات البرنامج. 2.5.2.2

  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض علوم الحياة  األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1

  كوكب األرض؟  ما شكل 2

  فيم تفيدني خطوط الطول والعرض؟ 3

 والدعم أنشطة التوليف والتقويم 4

    كيف يتعاقب الليل والنھار؟ 5

  صنع مجسم لتمثيل تعاقب الليل والنھار   6

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7

 أسبوع تعلم اإلدماج 8

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 
ما دور العضالت والمفاصل في 

 حركاتي؟
  

  التوازن وكيف يختل؟كيف يحدث  11

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12

  كيف أستعمل الموازين؟ 13

 صنع نماذج من الموازين  14

 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15

 أسبوع تعلم اإلدماج 16

 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

     الغابة؟كيف تتفاعل مكونات   18

  استغالل الغابة كمصدر للطاقة   19

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

    كيف أميز أنواع الخالئط؟  21

    كيف أفصل بين مكونات الخالئط؟  22

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

26  
  

ما ھي عناصر الدارة الكھربائية 

  المنزلية؟
  

  تخطيط ونمذجة دارة كھربائية منزلية    27

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

    كيف ينتشر الضوء؟  29

    كيف أحصل على صورة؟  30

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  33

  إجراءات آخر السنة  34
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  السنة السادسة. 6.2.2
 ومراحلھا والموارد المتصلة بھا ةالكفاي. 1.6.2.2

 ومراحلھا الكفاية  
  1المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي  ،دالةفي نھاية المرحلة األولى من السنة السادسة وفي وضعية مشكلة 
حال بتوظيف مكتسباته المتعلقة ) ة(، يقدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد العلمي، وباعتماد
  .بالضغط والطاقة

  2المرحلة 
 وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد في وضعية مشكلة دالة،في نھاية المرحلة الثانية من السنة السادسة و

  .حال بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالتربة والضوء) ة(، يقدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد
  3المرحلة 

وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، في نھاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة وفي وضعية مشكلة دالة، 
  . حال بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالتوالد عند اإلنسان) ة(، يقدم المتعلم)...الواقع المعيش(مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة أسناد وباعتماد
   4المرحلة 

 أسناد وانطالقا من مكتسباته السابقة، وبنھج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد ،السنة السادسة وفي وضعية مشكلة دالة نھاية في 
حال بتوظيف مكتسباته المتعلّة بالصحة والبيئة واكتشاف ) ة(، يقّدم المتعلم)...المعيشالواقع (مصورة أو مسموعة  أو رقمية أو مكتوبة

  . المحيط، وبدوران األرض حول الشمس، وأطوار القمر، والمجموعة الشمسية

 بالكفاية المتصلة الموارد 
 1الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 

  يتعرف أھم مصادر الطاقة؛-
 ربائية، الطاقة الحرارية؛الطاقة الكھ: الطاقةيتعرف بعض أنواع  -
 ؛...، الطاقة المائيةالطاقة الريحيةالطاقة الشمسية، : يتعرف بعض الطاقات المتجددة ومجاالت استعمالھا -
 يتعرف تحول الطاقة الكھربائية إلى طاقة حرارية؛ -
 يحدد كيفية إنتاج الطاقة الكھربائية؛ -
  يبرز ما ينتج عن الطاقة الحرارية؛ -
 يبين تحول طاقة كھربائية إلى طاقة حرارية؛ -
 يحدد بعض مجاالت استعماالت تحول الطاقة؛ -
 يبرز أھمية الطاقة والطاقات المتجددة في مجاالت الحياة؛ -
 ؛يحافظ على الطاقة بترشيد استعماالتھا -
 ؛الجوي يربط بين الحرارة والضغط -
  انضغاط الغاز؛يتعرف جھاز قياس ضغط الغاز ووحدة قياسه باستثمار خاصية  -
 يتعرف كيفية تغيير الضغط؛ -
 يبرز ضغط غاز من خالل مناوالت بسيطة؛ -
 يستثمر خاصية انضغاط الغاز؛ -
 يستدل على وجود الضغط الجوي اعتمادا على خاصيات الغاز ومن خالل مناوالت بسيطة؛ -
 تعرف الضغط الجوي وعالقته بتغيرات الجو؛ي -
 ف وثائق ذات صلة بالتقلبات الجوية؛يستكش -
 يستنتج العالقة بين تغيرات الضغط الجوي وتقلبات الجو؛ -

 2الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
يتعرف بعض التقنيات لحماية التربة من االنجراف؛-
 يتعرف دور التربة في المجال البيئي؛ -
 يتعرف مكونات التربة ويحدد موقعھا؛ -
 يتعرف بعض ملوثات التربة وعواقبھا؛ -
 المسببة لحث التربة؛يتعرف العوامل  -
 يكشف عن وجود كائنات حية في التربة ودورھا في الخصوبة؛ -
 يحدد بعض خصائص التربة؛ -
 يحدد بعض ملوثات التربة؛ -
 يحدد بعض خاصيات التربة وعالقتھا بالخصوبة؛ -
 يحافظ على البيئة؛ -
  يحمي التربة إسھاما في التنمية؛ -
 ينجز بحثا حول التربة والبيئة؛ -
  ؛الغطاء النباتي في المنطقةتعرف تنوع ي -
 يحلل الضوء إلى الوان؛ -
 يركب لونين أو أكثر للحصول على لون جديد محدد؛ -
 يربط بين لون جسم ولون الضوء الذي يضيئه؛ -
 تعرف أن الضوء مكون من ألوان أساسية مختلفة؛ي -
 تعرف كيفية تركيب الضوء األبيض؛ي -
 .يعي أدوار االنعكاس الضوئي -
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 3الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
 يتعرف البلوغ عند اإلنسان؛ -
 يتعرف مظاھر البلوغ عند الفتى؛ -
 يتعرف مظاھر البلوغ عند الفتاة؛ -
 يتعرف أعضاء الجھاز التناسلي عند الفتى؛ -
 يتعرف أعضاء الجھاز التناسلي عند الفتاة؛ -
 الجنسين؛يقارن بين مظاھر البلوغ عند  -
 يعي التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على الجسم في مرحلة البلوغ ويتقبلھا؛ -
 يتعرف أمراض الجھاز التناسلي؛ -
 يتعرف أعراض األمراض المنتقلة جنسيا؛ -
 يتعرف أخطار األمراض المنتقلة جنسيا؛ -
 ؛)الخصيتان، القضيب(يتعرف وظائف األعضاء التناسلية عند الرجل  -
 ؛)المبيض، الرحم(عضاء التناسلية عند المرأة يتعرف وظائف األ -
 يتعرف الدورة الحيضية؛ -
 يسمي األعضاء التناسلية للرجل والمرأة على رسم تخطيطي؛ -
 يحدد فترة اإلخصاب؛ -
 يتعرف كيفية حدوث اإلخصاب؛ -
 ؛)اإلخصاب، التعشيش، نمو الجنين، الوالدة(يرتب مراحل الحمل  -
 يعي أھمية تنظيم النسل؛ -
 التقصي العلمي في البحث عن طرق المحافظة على الجھاز التناسلي؛يسلك منھج  -
 يتقاسم البحث مع جماعة القسم؛ -
 يستنتج أساليب الوقاية من األمراض المنتقلة جنسيا؛ -
 يتبنى سلوكات صحية ووقائية ألعضائه التناسلية؛ -

 4الموارد األساسية المتصلة بالمرحلة 
  األرض حول الشمس؛ينجز نماذج ومجسمات لتوضيح حركة  -
  يميز النجم عن الكوكب؛ -
 ؛)المكبر الزوجي(يستعمل بعض األدوات التي تساعد على المالحظة العلمية  -
 تعرف أطوار القمر؛ي -
  تعرف ظاھرتي الكسوف والخسوف؛ي -
 تعرف النظام الشمسي؛ي -
 يكتشف دوران األرض حول الشمس وتعاقب الفصول األربعة؛ -
 ؛ونتائجهيحدد دوران األرض حول الشمس  -

  فقرات البرنامج. 2.6.2.2
  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   واألرض الحياةعلوم   األسبوع

 أسبوع التقويم التشخيصي 1
  كيف يحدث ضغط الغازات؟ 2
  كيف يحدث الضغط الجوي؟ 3
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 4
  ل على الطاقة؟صكيف نح 5

6 
 

 
استثمار بعض اآلالت واألواني المنزلية 

 الضغط في تفسير ظاھرة
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 7
 أسبوع تعلم اإلدماج 8
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

   مم تتكون التربة وما ھي أنواعھا؟ 10
   ما ھي األضرار التي تلحق بالتربة؟ 11
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 12
  الضوء وتركيبه؟ كيف يتم تحليل 13
أو علبة مظلمة) سينما الظل(صنع خيالة   14
 أنشطة التوليف والتقويم والدعم 15
 أسبوع تعلم اإلدماج 16
 أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
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  التكنولوجيا  العلوم الفيزيائية   علوم الحياة واألرض  األسبوع

18  

 ما مظاھر البلوغ عند الفتى والفتاة؟

التغيرات الفيزيولوجية واألعضاء (

 )التناسلبة عند الفتى والفتاة

   

19  
ما وظيفة األعضاء التناسلية عند الرجل 

 )الوالدةاإلخصاب، الحمل، (والمرأة؟ 
   

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  20

      ما األمراض المتنقلة جنسيا؟  21

22  
كيف أحافظ على صحة أعضائي 

  التناسلية؟
    

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  23

  أسبوع تعلم اإلدماج  24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  25

    تتعاقب فصول السنة؟كيف   26

    كيف تتغير أطوار القمر؟  27

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  28

    مم تتكون المجموعة الشمسية؟  29

  صنع مجسم لتمثيل المجموعة الشمسية؟    30

  أنشطة التوليف والتقويم والدعم  31

  أسبوع تعلم اإلدماج  32

  الكفايةأسبوع تقويم درجة نماء   33

  إجراءات آخر السنة  34
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  مادة التربية الفنية
  لتوجيھات التربويةا. 1

  التوجيھات التربوية العامة. 1.1

المتواصل على إن إدراج التربية الفنية بالمدرسة االبتدائية المغربية الوطنية الجديدة والمتجددة يسير في اتجاه االنفتاح 
قدرة الفنون على الشيء الذي يدعو إلى االعتراف ب .)ة(المتعلم لشخصيةوضمان البناء المتوازن والشامل  الفنون واإلبداع

فالفنون بمنتجاتھا المادية . يستمد منھا من قيم إنسانية رفيعةوما يمكن للوجدان أن  ،نقل المعرفة والخبرة والتجربة اإلنسانية
  . نة فقط، بل ھي قطع من الحياة وتدوين لمجرياتھا وتعبير عن أحاسيس ومشاعر واضعيھاليست تحفا ثمي

، أيضا، ممارسة علمھا وإعادة إنتاجھا فقط، بل ھيأنشطة التربية الفنية في مكوناتھا دروسا لمعرفة التقنيات وتليست 
ذلك أن ... أو النشيد أو العرض المسرحيلالعتراف والتقدير لآلخر واالحتفاء به في اللوحة أو المقطوعة الموسيقية 

التربية  مادةل مكونات وممارستھا، من خال.. .نون والعلوم والمعارف والحضاراتالتشكيل الفني ھو تشكيل لتداخل الف
 كما ...ممارسة للحوار والتواصل لمفردات لغات عالمية يمثلھا الرمز الفني وامتداد دالالته في وجدانات الشعوب الفنية، ھو

  .الصور الذھنية إلى الواقع المعيشأنه أداة للتعبير ونقل الخواطر واألفكار و
المقاربة بالكفايات، خاصة من حيث اعتمادھا على النشاط الذاتي ومتعة التعلم  ،الدراسية الموادكباقي  ،المادةتعتمد ھذه 

ة في إنجاز عمل فني غايته اكتساب معارف ، ومن حيث كونھا مجاال إلدماج تعلمات متنوع...والحرية والمبادرة الخالقة
الشيء الذي  .والمحيط )ة(المتعلمو )ة(مدرسالفي الذات وتقريب المسافة بين  وخبرات ومھارات متعددة، باإلضافة إلى الثقة

كما  .القدرة على مواكبة األنشطة المدرسية بحافزية أكبر )ة(المتعلم؛ حيث تصبح لدى بيةيساھم في بناء العالقات اإليجا
  ... التأھيل بنفس جديد ومتجددو القدرة على التكوين تصبح لديه

  األھداف العامة للتربية الفنية. 1.1.1

باإلضافة إلى األھداف العامة لمختلف المواد الدراسية بسلك التعليم االبتدائي، فإن مادة التربية الفنية تتميز بأھداف خاصة 
  :ما يأتي نجملھا في
 الجمالية؛ والقيم والرؤى والحقائق والتصورات األحاسيس تعدد تلمس  
 الفنية؛ والتقنيات المفاھيم من مجموعة اكتساب  
 العامة؛ والحياة المباشر والمحيط المؤسسة تنمية وفي وتنميتھا الذات معرفة في الفنية باتالمكتس استثمار 
 اإلنساني؛ والتراث الشعبية الثقافات مع اإليجابي والتعامل والمجتمع للذات بالنسبة الوظيفية 
 والتواصلي والموسيقي والھندسي البصري بالمجال يرتبط ما خصوصا لألفراد، المتعددة الذكاءات إبراز 

   االجتماعي؛
 المغربي؛) ة(للمتعلم المجالية المحددات احترام  
 واإلبداع؛ واإلنجاز والتحليل التفكير على الذاتية القدرات تطوير  
 الحركية؛ الحسية المھارات تنمية 
 الجمالي؛ والحس والذوق باإلبداع الرقي  
 وأھدافھا الفنية التربية مادة وطبيعة المحلية للخصوصيات تبعا) ة(مدرسلل الذاتي التصرف ھامش فسح.  

  التربية الفنية لبرنامج مادةالمبادئ واألسس المنھجية . 2.1.1

 وسيرورتھا التعلمات بناء  
، أو من نصوص أو أعمال فنية )ة(المتعلماالنطالق من وضعية مشكلة مستمدة من الواقع، أو من مكتسبات وخبرة  -

  ...أوقراءة اقتداء أو اكتشافا أو تحليال
  ؛بويةفي قلب االھتمام والفعل للعملية التر )ة(المتعلمجعل  -
  ؛الفروق الفرديةمراعاة و) ة(المتعلماالھتمام بمراحل نمو شخصية  -
 مراعاة مجاالت االھتمام والمناسبات المحلية والوطنية والعالمية؛ -
 اعتماد السالسة والمرونة في طرح المواضيع؛ -
 المشاركة؛و التحفيز على الفاعلية -
 ؛في إنجاز مختلف األنشطة مجموعة الفصلإشراك  -
 التفاعل األفقي والعمودي؛ -
  ؛)ة(المتعلمتوظيف أدوات من محيط  -

 دفع نحو مواصلة التعلم واستدامته؛ال -
 التعلمات توليف  

األعمال الفنية ، والدعوة الستنتاج العالقات الكامنة بين منھجيات الربط والتوليف بين التعلماتالتمكين من عدد من  -
  وطرق البناء؛

 الموادفي باقي وبينھا وبين بعض التعلمات المكتسبة  ،في مادة التربية الفنيةالتعلمات المكتسبة  بين توليفال -
 الدراسية؛
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 ودعمھا التعلمات تقويم 
ُتقوم مكتسبات المتعلمين استنادا إلى بطاقات تقويمية بمعايير مدققة، وذلك بحسب كل مكون من مكونات المادة، وتبعا 

. من مواصلة عملية االكتساب واإلبداع) ة(دعم متواصل وھادف لتمكين المتعلمويواكب ھذا التقويم . لمنھجية تدريسھا
  : ونعرض في ما يأتي بعض معايير التقويم

؟ استشعار المشكل المطروح) ة(ھل يستطيع المتعلم): تقويم ودعم مھارة المالحظة(معايير تقويم المالحظة العامة  -
  ؟ تعيين المشكل؟ضبط عناصر المشكل

أن يحدد األشياء في كلياتھا؟ في ) ة(ھل يستطيع المتعلم): تقويم ودعم مھارة االكتشاف(معايير تقويم االكتشاف  -
  ...شخاص؟ األماكن؟ الديكور؟ العناصر الفنية؟ العناصر الجمالية؟ الخامات؟ العنصر موضوع الحصة؟جزئياتھا؟ األ

إنجاز عمل فني موجه اعتمادا على ) ة(ھل يستطيع المتعلم): تقويم ودعم مھارة فنية(معايير تقويم التطبيق واإلنجاز  -
عناصر العمل؟ توظيف الخامات؟ اعتماد  عنصر فني أو عناصر فنية موضوع الحصة الدراسية؟ التعبير بواسطة

 ...التقنية أو التقنيات موضوع الحصة الدراسية؟
إنتاجه؟ تقويم إنتاج زمالئه  تقويم) ة(ھل يستطيع المتعلم): تقويم مھارة النقد(معايير تقويم التقويمات الذاتية  -

  ...؟ت نقد عمل فني ولو في صورة بسيطة؟ امتالك مقوماوزميالته

  ولالنموذج األ

  :عند أي تقويم كمي البد أن نأخذ بعين االعتبار ثالثة معايير أساسية
 ؛الرصيد المعرفي المروج  
 مدى تجسيد الرصيد المعرفي المروج في اإلنجاز؛  
 اللمسات الفنية والجمالية الذاتية.  

  النموذج الثاني

  :الدراسيةويبنى انطالقا من الكفايات أو القدرات أو األھداف التعلمية الخاصة بالحصص 

 على القدرة المعرفي؛ الجانب:  
 ؛...المالحظة، االكتشاف، الشرح، التعبير -
 بناؤھا وتنظيمھا؛ :طرح األسئلة -
 ؛م والمصطلحات بشكل ضمني أو ملموستحديد المفاھي -
 مكونات العمل الفني؛و عناصرتحديد  -
 ؛تحديد العناصر الجمالية -
- ...  

 على القدرة المھاري؛ الجانب:  
 الحواس؛حسن توظيف  -
 المواد؛و استثمار األدوات -
 استثمار العناصر الفنية؛ -
 ؛بناء عمل فني -
 إبداع عمل فني؛ -
 المعالجة الدقيقة لألشياء؛ -
- ...  

 على القدرة الوجداني؛ الجانب:  
 ؛ياطفزان العاالت -
 الثقة في النفس؛ -
 االستمرار في العمل؛ -
 المثابرة في العمل؛ -
 التفاعل والدينامية؛ -
 التعاون اإليجابي؛ -
 تعديل السلوك؛ يةإمكان -
- ...  

 خالل من التعلمات؛ وتوظيف استثمار: 
ومع المواضيع والتقنيات المقترحة  ،بناء مشاريع بيداغوجية للمتعلمة والمتعلم تتوافق مع قدراتھما وإمكاناتھما -

 بالمنھاج؛ 
 االھتمام بالكيف والتجريب والتحليل؛ -
 اعتماد ورشات العمل داخل مجموعة الفصل؛ -
 وفي الحياة بصفة عامة؛ تعلمات المكتسبة داخل الوحدة، في باقي الوحدات الدراسيةإدماج ال -
 االھتمام بالموارد إلحقاق اإلنصاف؛ -
 .من مواصلة عملية االكتساب واإلبداع )ة(المتعلمالتقويم باعتماد معايير موضوعية وفنية تمكن  -
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  تنظيم المادة. 3.1.1

 والمجاالت المكونات  

  :التربية الفنية المكونات التالية مادةوتشمل 
 الفنون التشكيلية؛ -
 الموسيقى واألناشيد؛ -
 ؛المسرح -
  أنشطة لغوية بالفرنسية؛ -

 الزمني التوزيع  
  :التربية الفنية بالتعليم االبتدائي مادةالحصص الزمنية األسبوعية ل يبين الجدول اآلتي

  التربية الفنيةمكونات مادة  المستويات الدراسية
عدد الحصص 
  األسبوعية

المدة الزمنية 
  للحصص األسبوعية

الغالف الزمني 
  األسبوعي

  السنة األولى

  د45  1  الفنون التشكيلية

  د45  1  المسرح   د15ساعتان و 

  د45  1  الموسيقى واألناشيد

  ساعة ونصف  د30  3  أنشطة لغوية بالفرنسية

  السنة الثانية

  د45  1  الفنون التشكيلية

  د45  1  المسرح  د15ساعتان و 

  د45  1  الموسيقى واألناشيد

  السنة الثالثة
  د30  1  الفنون التشكيلية

  ساعة واحدة
  د30  1  المسرح والموسيقى واألناشيد بالتناوب

  الرابعةالسنة 
  د30  1  الفنون التشكيلية

  ساعة واحدة
  د30  1  المسرح والموسيقى واألناشيد بالتناوب

  السنة الخامسة
  د30  1  الفنون التشكيلية

  ساعة واحدة
  د30  1  المسرح والموسيقى واألناشيد بالتناوب

  السنة السادسة
  د30  1  الفنون التشكيلية

  ساعة واحدة
  د30  1  واألناشيد بالتناوبالمسرح والموسيقى 

  

بينما يخصص ...يخصص األسبوعان األول والثاني لتقديم المفاھيم والعناصر الفنية والمواضيع والتقنيات ،
األسبوع الثالث للتوليف والتقويم والدعم بين مختلف مكونات مادة التربية الفنية، ولتقديم المشروع اإلبداعي 

  .للمتعلم والمتعلمة

  المعينات الديدكتيكيةالوسائل التعليمية و. 4.1.1

التربية الفنية والتي تمت اإلشارة إليھا في التوجيھات الخاصة بكل  مادةتستعمل وسائل ومعينات ديدكتيكية تبعا لمكونات 
  :مكون، ويمكن تقسيمھا حسب التصنيفات العامة أسفله

 والمتعلمة؛ للمتعلم المباشر المحيط من وسائل  
 بصرية؛ ــــ سمعية وسائل  
 سمعية؛ وسائل  
 ...  
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  مادة التربية الفنيةل الدراسيامج نالبر. 2

  الفنون التشكيلية. 1.2

رفي والتقني الطابع التربوي والمع تستدمج، وتنوع أشكال تواجدھا إن الفنون التشكيلية، وفي مختلف مراحل تطورھا

  :وذلك من خالل ،الشيء الذي يجعلھا تتيح نقالت نوعية للنظر للحياة وتمثلھا والجمالي واالجتماعي،

 ؛...؛ أي النشأة على قيم المجتمع ومنظوره وتصوراته وتطلعاتهالسيرورة التربوية 

 وبوعي، الحموالت المعرفية الحاضرة والماضية والمأمولة؛ ،؛ أي إدراكالسيرورة المعرفية 

 ؛ حيث يظل االطالع على ھذه التقنيات ل وأدواته سواء المحدث أو القديم؛ أي ما يوظف كأشكال العمالسيرورة التقنية

كما أن إتقان العمل الفني ھو . وأدواتھا واردا كحاجة إنسانية تحقق التعرف واإلدراك للحياة في كامل صورھا وتجلياتھا

 والمثمر داخل المجتمع؛ مطلب حضاري ونفعي يسمح باالندماج اإليجابي

 الشيء الذي يسمح للذاتية بالتجاوز والتقدم؛ الربط القوي بين العقل والوجدان، ؛ أي ذاكالسيرورة الجمالية 

 ويعطي دفعة قوية للتبادل والتفاعل بين األجيال ح بناء األواصر بين الجيل الواحد،؛ أي ما يتيالسيرورة االجتماعية. 

 في الفنون التشكيليةاكتساب الكفاية . 1.1.2

  :بيداغوجية منھا تقنياتإن اكتساب الكفاية التشكيلية يتحقق عبر عدة 

 ؛حيث يستخدم فيھا البصر والمالحظة المباشرة، إضافة إلى حاسة اللمس إلدراك ما في الطبيعة المالحظة؛ 

 متباينة؛قھا عبر التمرن والتدريب والممارسة الفعلية لتقنيات وتوظيفات ييتم تحق المھارة؛ 

 ؛...ويتأسس عن طريق تراكم خبرات ومعارف مع تعددية النماذج واالطالع على أعمال الفنانين الكبار االبتكار واإلبداع؛ 

  ويتم تصريفه بالعمل الجماعي، وتداول األعمال الفنية والمعارض داخل المدرسة وخارجھا؛التواصل؛ 

 وذلك باعتماد معايير ملموسة وواضحة؛ التقويم؛ 

 الكفاية؛ ينميالخبرات يسھل استخدام األدوات التقنية والوسائل والمواد، وھذا ما  تراكم وظيف واالستخدام؛ إنالت 

  إن االھتمام باللغة التشكيلية وبالتعريف بالرسوم والمشاھد والمناظر والصور والرموز التشكيليةالتعبير التشكيلي؛ ...

 ؛...رفة أو تزيينايسھل التعبير التشكيلي رسما أو تلوينا أو زخ

 كما تعززه عملية التقويم؛ ويتكامل مع االبتكار واإلبداع، التحسيس والتذوق الفني والجمالي؛ 

 وھي أنشطة بيداغوجية لمعالجة الخطإ في المعلومات والمكتسبات المعرفية والتقنية والفنية أو النقص  الدعم واالمتداد؛

 .أنشطة الحقةتھييئا واستعدادا لتعلمات و ...في المھارات

  الخطوات المنھجية للتفكير اإلبداعي . 2.1.2

  : الخطوات المنھجية للتفكير اإلبداعي ھناك مقاربتان تبرزان

 المقاربة األولى  

والتي تمثل األساس األولي للتفكير  وھي مرحلة القلق والدھشة والتساؤالت غير المصرح بھا، :مرحلة التجزيء -

التفكير من مستوى اإلدراك العفوي للموضوع إلى اإلدراك الفاحص الذي يتجه إلى والتأمل والبحث، حيث ينتقل 

  الفصل والتمييز بين الشكل والمضمون؛

وھي مرحلة البحث عن تأسيس التوازن واالنسجام بين العناصر المتناقضة وغير المنظمة بھدف  :مرحلة التنسيق -

  الوصول إلى حالة االرتياح وتقدير الذات؛

وھي مرحلة النقد والتقويم الذاتي الشخصي للعمل اإلبداعي؛ حيث يتمكن الفرد من تحديد  :المشكلمرحلة حل  -

 .المستويات القصوى للقدرات واإلمكانات اإلبداعية الخاصة به شخصيا
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 المقاربة الثانية  

عرفيا نتيجة مواجھته لموضوع يشكل قضية م ويتراجع) ة(فيھا المتعلمتوقف وھي المرحلة التي ي :مرحلة التوقف -

  وھنا تنشأ األزمة الشخصية التي تولد طاقة التفكير والخلق واإلبداع؛. مجھولة تحتاج إلى التنظيم

الت االستيھامية ال الشخصية انطالقا من التمث إلى ذاته) ة(يھا المتعلمعود فوھي المرحلة التي ي :مرحلة اإلشراق -

في توجيه  )ة(مدرسالوھنا يبرز دور . دائما في حاجة إلى اآلخر كطرف اجتماعي )ة(المتعلمظل لكن ي. شعوريا

  إلى اإلبداع؛ )ة(المتعلموإرشاد 

في حاجة إلى الكثير من الحرية واالستقاللية في االبتكار  )ة(المتعلموھي المرحلة التي يكون فيھا  :مرحلة التحويل -

  عدة على اإلنجاز؛واختيار األدوات والتقنيات المسا

التنفيذ العملي إلنجاز الموضوع الفني وفق العناصر  )ة(المتعلممارس فيھا وھي المرحلة التي ي :مرحلة التطبيق -

  الجمالية والمنظمة لتشكيل العمل اإلبداعي؛

على أساس أن يخضع للنقد ويعرضه الفني  إنجازه )ة(المتعلمقدم فيھا وھي المرحلة التي ي :مرحلة العرض -

 ،)ة(مدرسال، )ة(المتعلم(جي الذي يمثله اآلخرون والعالم الخار )ة(المتعلموالتقويم؛ إنھا مرحلة المواجھة بين 

  ...).اآلباء

  :ية المحددة للتفكير اإلبداعيبتين يمكن أن نستخلص الشروط اآلتوانطالقا من ھاتين المقار

 ال إبداع بدون تحفيز؛  

  إبداع بدون تخيل؛ال  

 ال إبداع بدون ذكاء. 

  منھجية تدريس مكون الفنون التشكيلية . 3.1.2

ليست الغاية، بالضرورة، من تدريس ھذه المادة أن نجعل المتعلمات والمتعلمين فنانات وفنانين، وإنما الغاية ھي أن 

وحتى . االستقاللية الذاتية أثناء ھذه الممارسة يمارسوا أنشطتھم بحرية وعفوية حتى يحسوا بالمتعة والنشاط والتعبير عن

تتأصل فيھم خصال نفسية تنزع بھم إلى االستقالل النفسي والتفكير الفعال ودقة المالحظة واالعتماد على النفس وأخذ 

منھجية وتتجلى أھم الخطوات ال. ينبغي أن تكون فعالة بالممارسة وليس بالتلقين )ة(المتعلم، لذلك فمشاركة ...المبادرة

  :في الفنون التشكيليةلتدريس 

  توفير الجو الوجداني الذي يجذب اھتمام المتعلمات والمتعلمين، ويسھل بناء المفاھيم األساسية حتى التمھيد والمالحظة؛

  يتفاعلوا معھا نفسيا وحركيا؛

  االفتراضات والتساؤالت التي وھو االنتقال من المالحظة العامة إلى المالحظة الجزئية عن طريق التعرف واالكتشاف؛

  ؛)الوضعية(تولدھا دھشة مواجھة الموضوع 

  وھو الجانب الذي يبرز تحكم . التقليد وبعده اإلبداع: كتيكيا على مستويين من التعلم ھمايتأسس ديدالتطبيق واالنجاز؛

  لمفاھيم القيمية؛اإلبداعي وفق القواعد الجمالية وا د العمل الفني، ثم إبراز منتوجهفي قواع )ة(المتعلم

  وفيه شقان؛ الشق األول يتعلق بقياس المسافة بين التعلمات المكتسبة واألھداف التعلميةالتقويم والتذوق الجمالي؛ .

الذي يجسد مدى تحقق الكفايات الخاصة ) الحمولة القيمية والمعرفية والثقافية(والشق الثاني يھم الجانب الجمالي 

البعد العملي ويتحدد حسب القدرات العقلية للفرد، والبعد : عتبار أن للجانب الجمالي ثالثة أبعادھذا، با. الفنون التشكيليةب

 الوجداني وتتدخل فيه مكونات الشخصية حسب منظومة القيم والميوالت واالتجاھات، والبعد االجتماعي والثقافي

  العامل الھام في تحديد سلوك التذوق الجمالي؛ باعتباره

  والتقويةالدعم. 
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  الكفايات ومواردھا في الفنون التشكيلية. 4.1.2
 األولى السنة 

  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع
  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

  الطفل واألسرة
  1المرحلة 

، ىاألول السنة في نھاية المرحلة األولى من 
واعتمادا على مكتسباته في وضعية دالة، 

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .دالالتھا الفنيةو بالنقط

 :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
النقط المنظمة موحدة الشكل والحجم  -

  وغير الملونة؛
النقط المنظمة مختلفة الشكل والحجم  -

  وغير الملونة؛
الحجم و النقط المبعثرة موحدة الشكل -

  وغير الملونة؛
الحجم و المبعثرة مختلفة الشكلالنقط  -

  غير الملونة؛و
 .المبعثرةو الدالالت الفنية للنقط المنظمة -

3  
4  

 )توليف وتقويم ودعم(
5  

  الطفل والمدرسة

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 
وعالقاته في الحي الطفل 

 والقرية

  2المرحلة 
، ىاألول السنة في نھاية المرحلة الثانية من

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 )والمائل األفقي، العمودي(باتجاه الخطوط 
 .ودالالتھا الفنية

 :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  الخط األفقي؛ -
  الخط العمودي؛ -
  الخط المائل؛ -
الداللة الفنية للخطوط األفقية والعمودية  -

  .والمائلة
 

11  
12  

 )توليف وتقويم ودعم(
13  

  والطبيعةالطفل والبيئة 
14  
15  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
18 

 والصحةالطفل والتغذية 
  3المرحلة 

األول  السنةفي نھاية المرحلة الثالثة من  
واعتمادا على االبتدائي، في وضعية دالة، 

يقدم  مالئمة،أسناد مكتسباته السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته  )ة(مالمتعل

المستقيم،المنكسر، (المرتبطة بنوع الخطوط 
  .ودالالتھا الفنية )المنحني والمتموج

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  الخط المستقيم ؛ -
  الخط المنكسر ؛ -
  الخط المنحني ؛ -
  .الخط المتموج -
الداللة الفنية للخطوط المستقيمة  -

 .والمنحنية والمنكسرة والمتموجة

19 
20  

توليف وتقويم (
  )ودعم
21 

 التعاونيةالطفل والحياة 
22 
23  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26  

  الطفل
  والحفالت
 واألعياد

  4مرحلة ال
في نھاية السنة األولى، وفي وضعية دالة،  

أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة

بتوظيف مكتسباته المرتبطة باأللوان 
 .األساسية والثانوية ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  ؛ األلوان األساسية -
   ؛األلوان الثانوية -
الداللة الفنية لأللوان األساسية  -

 .والثانوية

27 
28  

 )توليف وتقويم ودعم(
29 

 الطفل وعالم األلعاب
 واالبتكار

30 
31  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الثانية السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم ـسبوع ال  1

2  

  الطفل واألسرة
  1المرحلة 

، ةالثاني السنةفي نھاية المرحلة األولى من  
واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .بالنقط والخطوط واأللوان ودالالتھا الفنية

 :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  والمبعثرة ؛ النقط المنظمة -
  الخطوط حسب االتجاه والنوع؛ -
  األلوان األساسية والثانوية؛ -
الدالالت الفنية للنقط والخطوط واأللوان  -

الدالالت الفنية للنقط  -.األساسية والثانوية
 .المبعثرةو المنظمة

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الطفل والمدرسة
6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الطفل وعالقاته في الحي 
 والقرية

  2المرحلة 
، ةالثاني السنةفي نھاية المرحلة الثانية من 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .باألشكال الھندسية األساسية ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
األشكال الھندسية األساسية  -
المتجاورة، ) الرباعي،المثلث والدائرة(

المتقاربة، المتباعدة، المتماثلة وغير 
  ؛ المتماثلة،ذات اللون الواحد والملونة

 .الداللة الفنية لألشكال الھندسية األساسية -

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

  الطفل والبيئة والطبيعة
14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 والتغذية والصحةالطفل 
  3المرحلة 

، ةالثاني السنةفي نھاية المرحلة الثالثة من  
واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .ودالالتھا الفنية بالمجسمات

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
) المملوءةو الفارغة(المجسمات  -

المتقاربة، المتباعدة، المتماثلة وغير 
  المتماثلة، ذات اللون الواحد والملونة ؛

 .الداللة الفنية للمجسمات -

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 

 الطفل والحياة التعاونية
22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
  الطفل

  والحفالت
 واألعياد

  4مرحلة ال
في نھاية السنة الثانية، وفي وضعية دالة،  
 أسنادواعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى و

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة باألشكال 

 .العضوية ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
 الفارغة(األشكال العضوية  -
المتقاربة، المتباعدة، ) المملوءةو

المتماثلة وغير المتماثلة، ذات اللون 
  ؛الواحد والملونة

 .الداللة الفنية لألشكال العضوية -

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

 الطفل وعالم األلعاب
 واالبتكار

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الثالثة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
، ةالثالث السنةفي نھاية المرحلة األولى من  

واعتمادا على مكتسباته  وضعية دالة،في 
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
بالنقط والخطوط واأللوان واألشكال الھندسية 

األشكال العضوية ودالالتھا و والمجسمات
 .الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  والمبعثرة ؛ النقط المنظمة -
  الخطوط حسب االتجاه والنوع؛ -
 األلوان األساسية والثانوية؛ -
  األشكال الھندسية؛ -
  المجسمات؛ -
 األشكال العضوية ؛ -
األلوان الداللة الفنية للنقط والخطوط و -

والثانوية واألشكال الھندسية  األساسية
 .األشكال العضويةو

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الحياة الثقافية والفنية

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان

  2المرحلة 
، في ةالثالث السنةفي نھاية المرحلة الثانية من 

واعتمادا على مكتسباته السابقة  وضعية دالة،
منتوجا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد وعلى 

باته المرتبطة بالترميد تشكيليا بتوظيف مكتس
 المتدرج واأللوان األساسيةالمطلق و

 .الثانوية ودالالتھا الفنيةو

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  المتدرج؛و الترميد المطلق -
  ؛ الثانويةو األلوان األساسية -
  اللون الرمادي والرمادي المتدرج ؛ -
المتدرج و الداللة الفنية للترميد المطلق -

  واأللوان
الرمادي والرمادي و الثانويةو األساسية 

  .المتدرج
 

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

 الخدمات االجتماعية
  والمھن

14  

15  
 )ودعمتوليف وتقويم (

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 عالم االبتكار واإلبداع
  3المرحلة 

، ةالثالث السنةفي نھاية المرحلة الثالثة من  
واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .باأللوان الساخنة والباردة ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
اللون األحمر (األلوان الساخنة  -

 ؛)ومشتقاته
اللون األزرق (األلوان الباردة  -

  ؛)ومشتقاته
الساخنة الداللة الفنية لأللوان  -

 .والباردة

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 

  التوازن الطبيعي 
 وحماية الطبيعة

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
  التغذية 
   والصحة
 والرياضة

  4مرحلة ال
 في وضعية دالة،وفي نھاية السنة الثالثة،  
أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى و

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة باأللوان 

 .المتكاملة والمحايدة ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  األلوان المتكاملة ؛ -
  األلوان المحايدة ؛ -
الداللة الفنية لأللوان المتكاملة  -

 .والمحايدة

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 
  عالم 

  األسفار 
 والرحالت

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  الكفايةأسبوع تقويم درجة نماء  33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الرابعة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
، ةالرابع السنةفي نھاية المرحلة األولى من 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
بالنقط والخطوط واأللوان واألشكال الھندسية 
والعضوية والزخرفية والمجسمات ودالالتھا 

 .الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  النقط المنظمة والمبعثرة؛ -
  الخطوط حسب االتجاه والنوع؛ -
ة األلوان األساسية والثانوية والمتكامل -

  والمحايدة؛
 األشكال الھندسية والعضوية والزخرفية؛ -
  المجسمات؛ -
الداللة الفنية للنقط والخطوط واأللوان  -

األساسية والثانوية واألشكال الھندسية 
 .والعضوية والزخرفية

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الحياة الثقافية والفنية

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان

  2المرحلة 
، ةالرابع السنةفي نھاية المرحلة الثانية من 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
 )ة(ميقدم المتعل، مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
باأللوان الساخنة والباردة والمتكاملة 

 .والرمادي الملون ودالالتھا الفنية

 :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  األلوان الساخنة والباردة ؛ -
  األلوان المتكاملة ؛ -
  اللون الرمادي الملون؛ -
لأللوان الساخنة والباردة الداللة الفنية  -

 .والمتكاملة والرمادي الملون

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

 الخدمات االجتماعية
  والمھن

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 عالم االبتكار واإلبداع
  3المرحلة 

، ةالرابع السنةفي نھاية المرحلة الثالثة من  
واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .بالزخرفة ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
التكرار، التناظر، التناوب (الزخرفة  -

  ؛)والترامي
 .الداللة الفنية ألنواع الزخارف -

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 

  التوازن الطبيعي 
 وحماية الطبيعة

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  تقويم درجة نماء الكفايةأسبوع  25

26  
  التغذية 
   والصحة
 والرياضة

  4مرحلة ال
في نھاية السنة الرابعة، وفي وضعية دالة،  
أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى و

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالرموز 

 .والعالمات ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  الرموز؛ -
  العالمات؛ -
 .الدالالت الفنية للرموز والعالمات -

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 
  عالم 

  األسفار 
 والرحالت

30 

31  
 )ودعمتوليف وتقويم (

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الخامسة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
الخامس  السنةفي نھاية المرحلة األولى من 
واعتمادا على  االبتدائي، في وضعية دالة،

، يقدم مالئمةأسناد مكتسباته السابقة وعلى 
منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته  )ة(مالمتعل

المرتبطة بالنقط والخطوط واأللوان 
واألشكال واألحجام والزخرفة ودالالتھا 

 .الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  النقط المنظمة والمبعثرة؛ -
  الخطوط حسب االتجاه والنوع؛ -
 األلوان األساسية والثانوية والمتكاملة والمحايدة؛ -
  األشكال الھندسية والعضوية والزخرفية؛ -
  المجسمات؛ -
  الزخرفة؛ -
الداللة الفنية للنقط والخطوط واأللوان  -

األساسية والثانوية واألشكال الھندسية 
 .والعضوية والزخرفية

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الحياة الثقافية والفنية

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

  العلم
 والتكنولوجيا

  2المرحلة 
، ةالخامس السنةفي نھاية المرحلة الثانية من 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
 )ة(مالمتعل، يقدم مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .بدراسة المستوى ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  القريب والبعيد؛ -
  سلم األبعاد ؛ -
  تحت وفوق؛ -
الداللة الفنية للقريب والبعيد والتحت  -

 .والفوق

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  
 اإلنسان حقوق

  والمواطنة 
  والسلوك المدني

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

  وسائل االتصال
 والتواصل

  3المرحلة 
، ةالخامس السنةفي نھاية المرحلة الثالثة من  

واعتمادا على مكتسباته  وضعية دالة،في 
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .بالمنظور ودالالته الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  اختالف المسافات؛ -
  االختالف اللوني؛ -
المسافات الداللة الفنية الختالف  -

 .واالختالف اللوني

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 
  المظاھر العمرانية 

  واالجتماعية في القرية 
 والتنمية

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  

  عالم الفالحة والصناعة 
 وحماية البيئة واإلنتاج

  4مرحلة ال
في نھاية السنة الخامسة، وفي وضعية دالة،  
أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى و

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بقراءة الصورة 

 .ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(المتعلمعبر ي
  عناصر الصورة؛ -
  نوع وصنف الصورة؛ -
  الصورة المركبة؛ -
الدالالت الفنية لعناصر الصورة  -

 .ونوعھا وصنفھا وتركيبھا

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

  الصحة والتغذية 
 والرياضة واألسفار

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  تعلم اإلدماجأسبوع  32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 السادسة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  
والوطنية القيم اإلسالمية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى السنة 

واعتمادا السادسة، في وضعية دالة، 
أسناد على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالنقط 
والخطوط واأللوان واألشكال 
واألحجام والزخرفة والمستوى 

 .والمنظور ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  النقط المنظمة والمبعثرة؛ -
  الخطوط حسب االتجاه والنوع؛ -
  والمحايدة؛األلوان األساسية والثانوية والمتكاملة  -
  األشكال الھندسية والعضوية والزخرفية ؛ -
  المجسمات؛ -
  الزخرفة؛ -
  المستوى؛ -
  المنظور؛ -
الداللة الفنية للنقط والخطوط واأللوان األساسية  -

 .والثانوية واألشكال الھندسية والعضوية والزخرفية

3  
4  

 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  6  الحياة الثقافية والفنية

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 
  العلم

 والتكنولوجيا

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة 

واعتمادا السادسة، في وضعية دالة، 
أسناد على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالخط 
العربي وخطوط أخرى ودالالتھا 

 .الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  الخط المغربي؛ -
  الخط الكوفي ؛ -
 خط تفيناغ؛ -
  الخط الالتيني؛ -
والالتيني الداللة الفنية للخط المغربي والكوفي  -
 .تفيناغخط و

11  
12  

 )توليف وتقويم ودعم(
13  

 حقوق اإلنسان
  والمواطنة 

  والسلوك المدني

14  
15  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
18 

  وسائل االتصال
 والتواصل

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة  

واعتمادا السادسة، في وضعية دالة، 
أسناد على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا تشكيليا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بتعبيرية 

 .العناصر التشكيلية ودالالتھا الفنية

  :تشكيليا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
، األبعاد، الظل، الحجم، المساحة، الخط، النقطة -

  الشكل؛، اللون
الداللة الفنية للنقطة والخط والمساحة والحجم  -

 .والظل واألبعاد واللون والشكل

19 
20  

 )توليف وتقويم ودعم(
21 

  المظاھر العمرانية 
  واالجتماعية في القرية 

 والتنمية

22 
23  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26  

  عالم الفالحة والصناعة 
  4مرحلة ال اإلنتاج وحماية البيئةو 

في نھاية السنة السادسة، وفي وضعية  
واعتمادا على مكتسباته السابقة دالة، و
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد وعلى 

منتوجا تشكيليا بتوظيف مكتسباته 
 المرتبطة بقراءة اللوحة ودالالت

 .مكوناتھا فنيا

  :تشكيليا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  ؛)طريقة الموضعة( الديكور -
  ؛)معبرةـــ قليلة  ـــكثيرة ( األكسسوارات -
 تحت،ـــ  فوق بعيد،ـــ  قريب( أمكنة األشخاص -

  ؛..)أسفلـــ  أعلى يسار،ـــ  يمين
  ؛..)الضوء، ـــ ضعيف،مصدرـــ  قوي( الضوء -
 ؛...)شكلھا طبيعتھا،مركبة، ـــ أحادية ( لعبة األلوان -
  ؛..)خطوط القوة(الخطوط  -
  .المساحات واألحجام واألشكال-
الداللة الفنية للديكور واألكسسوارات وأمكنة  -

األشخاص والضوء ولعبة األلوان والخطوط 
 .والمساحات واألحجام واألشكال

27 
28  

 )توليف وتقويم ودعم(

29 

  الصحة والتغذية 
 30 واألسفاروالرياضة 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  واألناشيد الموسيقى. 2.2
، عبر تھييئه لتوظيف )ة(واألناشيد في التعليم االبتدائي، كباقي مكونات التربية الفنية، تثير الخيال اإلبداعي للمتعلم الموسيقى

أمثل لصوته لتأدية أغان بسيطة، وبتمكينه من االستماع بتركيز إلى األعمال الموسيقية، وتھذيب إدراكه السمعي، وتطوير 
ومن ثم فھذا المكون . طة غنائية وصوتية وأنشطة حركية جماعية وفردية موجھةوسائل تعبيره وأدائه، وذلك عبر أنش

  .تسعى التربية الفنية إلى بلوغھايسعى إلى تحقيق األھداف التي 

  واألناشيد الموسيقىأھداف . 1.2.2
 : يمكن إجمال األھداف فيما يلي

 عن النفس؛والترفيه  التعبير باللحن والكلمة عن األحاسيس والتواصل مع الغير  
 بالموسيقى وتحبيبھا إلى النفس وبالتالي اإلعداد لممارستھا؛ إيقاظ االھتمام  
 من المبادئ األولية لھذا الفن في وقت مبكر ضمانا لتيسير دراسته له في المراحل الالحقة) ة(تمكين المتعلم. 

  العناصر العامة للبرنامج . 2.2.2
 أنشطة غنائية وصوتية  

 ممارسة منتظمة للغناء؛ -
 حفظ رصيد من األناشيد البسيطة؛ -
 ألعاب صوتية بھدف التعبير بھا عن اإلحساسات والمشاعر؛ -
 أو إبداع أغنية كلمات ولحنا؛) تأليف كلمات انطالقا من ألحان معروفة والعكس(إبداع أغان وأناشيد : اب إبداعيةألع -
 أنشطة حركية إيقاعية 

متنوعة وإيقاعات مختلفة، باحترام التغيرات التي لحان موسيقية أتمارين وحركات جسدية انطالقا من  -
 ...بطء، سرعة، توسط السرعة: تطرأ على الحركة

  خصوصا اإليقاعية منھا؛ العزف على آالت،المشاركة في أنشطة  -
 أنشطة االستماع 

 ؛...)الطابع، االرتفاع، المدة الزمنيةالشدة، ( خصائصھا الصوتية، االستماع إلى أصوات مختلفة وتعرف -
إبداعات صوتية، استعمال أدوات مصوتة، أو آالت ( )ة(المتعلمستماع إلى األصوات التي يبدعھا اال -

 ؛)موسيقية
 ؛)تراثية، قديمة، معاصرة( االستماع إلى موسيقى متنوعة -
والعكس المتمثل في  )البحث عن الرموز المالئمة(تابيا االنتقال من األصوات الموسيقية إلى تدوينھا ك -

 .قراءة المدونات الموسيقية

 لموسيقى واألناشيدمكون ا القدرات المستھدفة في. 3.2.2
  :في نھاية سلك التعليم االبتدائي قادرا على) ة(المتعلمأن يكون 

 االندماج في أنشطة موسيقية جماعية؛  
 اللعب بصوته، صوت الكالم وصوت الغناء؛  
 وبشكل معبر؛بدقة  أداء أغان بسيطة  
 الغناء بدون نشاز، مع احترام القرار واالنتقاالت الصوتية والمقامية، من خالل تطوير القدرات السمعية؛  
 حفظ رصيد غني وواسع من األناشيد واألغاني الخفيفة ؛  
 مصاحبة األغاني بحركات إيقاعية بسيطة جسدية وآلية؛  
 موسيقية؛استحضار رموز التدوين الموسيقي لمساعدة الذاكرة ال  
 ؛...)الشدة، الطابع، االرتفاع(بعض خصوصيات األصوات الموسيقية  تعرف  
 الموسيقية أثناء حصة االستماع؛ اإلحالة على بعض المفاھيم  
 التعرف على بعض األنماط واألساليب واألجناس الموسيقية المحلية والوطنية واألجنبية؛  
 ؛بات إلبداع موسيقي جماعي أو فردياستثمار المكتس  
 الموسيقية المكتسبة تحليل عمل موسيقي بتوظيف المفاھيم والخبرات. 

 واألناشيد الموسيقىمفردات برنامج . 4.2.2
 السنة األولى 

  حفظ النشيد الوطني؛ -
 وفرنسية، ولغات أخرى؛أغان على األقل خالل الموسم الدراسي، بالعربية واألمازيغية  8حفظ  -
 صعودا ونزوال؛) دو الكبير( الموسيقي النموذجيغناء السلم  -
 ؛السطور والفسحات، مفتاح صول :التعرف على المدرج الموسيقي -
 قراءة السلم الموسيقي على المدرج؛ -
 يع النبض بالتصفيق وبتحريك الجسد؛توق -
اآلالت بالتصفيق وبتوظيف بعض ) ة(مدرسالبسيطة من اختيار ) إيقاعات 4إلى  2من (توقيع إيقاعات  -

 أو باستعمال أشياء مصوتة؛ ،)ة(مدرسھا الن توفرھا في المنطقة التي يدرس فياإليقاعية البسيطة الممك
تنتمي  آالت إيقاعية محلية وأخرى: التعرف على أنواع اآلالت الموسيقية، والتركيز على اآلالت اإليقاعية -

 موسيقية أخرى، عربية وغير عربية؛ إلى ثقافات
 .ية من أجل االستمتاع بھا وتذوقھااالستماع إلى أجناس موسيقية محلية ووطنية وأجنب -
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 السنة الثانية      
  ؛النشيد الوطني -
 ، ولغات أخرى؛فرنسية ،أمازيغية ،أغان على األقل متنوعة عربية 8حفظ  -
 البيضاء والسوداء؛: سيقية التاليةغناء السلم الموسيقي بتوظيف العالمات المو -
 داء وعالمات الصمت المقابلة لھما؛البيضاء والسو العالمات قراءة مدونة ألغنية بسيطة تتضمن -
 مصاحبة الغناء بتوقيع النبض؛ -
 الوطني وأناشيد أخرى بالنبض؛ مصاحبة غناء النشيد -
بالتصفيق وبأدائھا ببعض ) إيقاعات 4 إلى 2من (الثنائي والثالثي للمقارنة بينھا توقيع إيقاعات في الوزن  -

 ؛.).كؤوس، قارورات( لمصوتةاآلالت اإليقاعية، أو األشياء ا
 شارات التعبير والحركة في الغناء؛توظيف بعض إ -
 : إشارات التعبير -

o قوي :forte  
o ضعيف: piano 

  :إشارات الحركة -
o  بطئlento   
o  معتدل السرعةmoderato 
o  سريعpresto  

   التعرف على اآلالت الموسيقية؛ -
o أصناف اآلالت؛ 
o اآلالت الھوائية؛  
o آالت حقيقية أو على صورھا، باإلضافة إلى تعرف أنواع األصوات الصادرة عنھا  التعرف على

  ؛)ينبغي توظيف الوسائط الحديثة للتعريف بھا(
موسيقى أندلسية، (ووطنية ) تختلف حسب الجھات(االستماع إلى أجناس موسيقية متنوعة محلية  -

 وبالتاليذوقھا وأجنبية عربية وغير عربية، من أجل االستمتاع بھا وت...) عصريةغرناطية، ملحون، 
  القدرة على تحليل عناصرھا الحقا؛

 السنة الثالثة  
  النشيد الوطني؛  -
 تنوعة عربية، أمازيغية، فرنسية، ولغات أخرى؛أغان على األقل م 8حفظ  -
البيضاء : صعودا ونزوال بتوظيف أشكال العالمات الموسيقية التالية) دو الكبير(غناء السلم الموسيقي -

 الصمت المقابلة لھا؛والسوداء وأحادية السن وعالمات 
ومصاحبة ) ة(قراءة مدونة أغنية بسيطة وغناؤھا تتضمن العالمات الموسيقية التي تعرف عليھا المتعلم -

 سدي أو بآلة إيقاعية أو جسم مصوت؛يع الجالغناء بالنبض وبالتوق
إلى إبداع  متعلمينمع العمل على دفع ال) 4إلى  2من(توقيع إيقاعات بسيطة في الوزن الثنائي والثالثي  -

 وتدوينھا؛نفسھا إيقاعات في األوزان 
 التعرف على اآلالت الموسيقية؛ -

o اآلالت الوترية بصفة عامة؛ 
o وبين باقي أصناف اآلالت األخرى؛ا خصائصھا والمقارنة بينھ  

 الت الموسيقية الموظفة في أدائھا؛االستماع إلى أجناس موسيقية متنوعة مع التعرف على اآل -
  لمستوى بالتراث الموسيقي المغربي؛االھتمام أكثر في ھذا ا -
 السنة الرابعة  

  النشيد الوطني؛ -
 سية، ولغات أخرى؛نوعة عربية وأمازيغية وفرنأغان على األقل في السنة مت 8حفظ  -
 البيضاء، السوداء وأحادية السن؛: بتوظيف العالمات الموسيقية التالية) دو الكبير(غناء السلم الموسيقي  -
 استحضار نشيد ملحن في ھذا المقام؛غناء سلم مقام ال الصغير االنسجامي، و -
اإلحساسات التي ، خصوصا على مستوى المشاعر و)ال الصغير(المقارنة بين مقام دو الكبير ومقام  -

 ؛متعلمينيثيرھا كل مقام في نفوس ال
 ؛كتابة مدونة موسيقية لنشيد أو أغنية بسيطة وقراءتھا وغناؤھا -
الثنائي والثالثي والرباعي، باإلحالة إلى األزمنة القوية واألزمنة  :توقيع إيقاعات في األوزان البسيطة -

 ؛)كل إيقاع في وزن من تلك األوزانمن  اتإيقاع 3( الضعيفة في كل وزن وفي كل إيقاع
 ية واالحتكاكية والمقارنة بينھما؛النقر: اآلالت الوترية التعرف على اآلالت الموسيقية؛ -
 ).محلية ووطنية وأجنبية(عرف عليھا االستماع إلى معزوفات توظف في أدائھا اآلالت الوترية المت -
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 السنة الخامسة 
   ؛الوطنيالنشيد  -
 وفرنسية، ولغات أخرى؛أغان في السنة متنوعة تراثية وعصرية عربية وأمازيغية  8حفظ  -
التركيبة البعدية، أي ( وتحليل منبع االختالف بينھما )ال الصغير(وسلم مقام  )دو الكبير(غناء سلم مقام  -

 ؛)الفاصلة بين درجات السلم المسافات الصوتية
من قبل، مع إضافة  المتعلمونكتابة مدونة موسيقية ألغنية بسيطة تتضمن العالمات التي تعرف عليھا  -

بعض بعض الرموز التي تشير إلى تمديد الصوت نقطة اإلضافة والوصل الزمني، ألھميتھما في كتابة 
 اإليقاعات، وقراءتھا وغناؤھا؛

مات ي والثالثي والرباعي، تتضمن نقطة الزيادة وأشكال العالتوقيع إيقاعات في األوزان البسيطة الثنائ -
 التي تم التعرف عليھا من قبل؛

 توقيعھا بالتصفيق وبالحركة الجسدية وباآلالت اإليقاعية إن وجدت أو بأشياء مصوتة  -
 وسيقي اآللية والموسيقى الغنائية؛الم: التعرف على أنواع الموسيقى -
 :المجموعات اآللية -

o ؛)ة(مدرساختيار المن  :المحلية 
o ؛جوق الموسيقى األندلسية :الوطنية  
o ؛الجوق السمفوني :العالمية  
o االستماع إلى نماذج من موسيقى تلك المجموعات. 

 السنة السادسة  
   ؛النشيد الوطني -
، مع االھتمام بالموجات الموسيقية وفرنسية، ولغات أخرىأغان متنوعة عربية وأمازيغية  8حفظ  -

منھا وبالتعرف على مكوناتھا النغمية واإليقاعية  بحفظ بعض المقطوعات الغنائية الھادفةالمعاصرة، 
 ؛واالستماع إلى بعضھا من أجل التعرف عليھا

 نواع األصوات الرجالية والنسائية؛التعرف على المجموعات الصوتية، وعلى أ -
 مدونة؛ت الكتابة مدونة أغنية بسيطة وقراءتھا وغناؤھا وتقطيع كلمات األغنية تح -
بالتصفيق وبتحريك الجسد أو باستعمال ) إيقاعات 3إلى  1من ( 8/6توقيع إيقاعات في الوزن المركب  -

 ؛بعض اآلالت الموسيقية أو األشياء المصوتة
 :التعرف على بعض القوالب الموسيقية اآللية والغنائية المغربية والعربية والغربية -

o النوبة األندلسية؛ 
o بية المشرقية؛العر الموشح في الموسيقى  
o في الموسيقى الكالسيكية الغربية؛ الكونسرتو 

  :عربية، أمازيغية، فرنسية، لغة أخرى: لغة إبداع أغنية في أية -
o ؛إبداع النص الشعري  
o ؛اإليقاع المالئم اختيار  
o  ة(المتعلمالبحث عن اللحن المناسب وذلك بتوظيف كل المكتسبات المعرفية والموسيقية التي اكتسبھا (

  .يمي في سلك التعليم االبتدائيالل مساره التعلخ
 التقويم  

أن يأخذه بعين االعتبار، يتمثل في ) ة(مدرسينطلق التقويم في مكون الموسيقى واألناشيد من معطى أساسي يجب على ال
ولذلك فنحن نميز في . ومھاراتھااختالف المتعلمات والمتعلمين في استعداداتھم الفطرية في تعلم الموسيقى وتعلم تقنياتھا 

مستوى المعارف ومستوى المھارات المرتبطة بالغناء واإليقاع واإلبداع الموسيقي والقراءة والكتابة : التقويم بين مستويين
فإذا كانت المعرفة بالنظرية الموسيقية من األمور التي يمكن أن نقومھا بأسئلة مقالية أو موضوعاتية، فإن . الصولفائية

أن يوازن بين التقويم الموجه للمعارف ) ة(مدرس، ولذلك فعلى ال)ة(مھارات ال يمكن تقويمھا بأسئلة بل بأفعال ينجزھا المتعلمال
على مستوى قدراتھم في التعامل مع  متعلمينوالتقويم الموجه للمھارات وينبغي أن يأخذ بعين االعتبار الفروقات القائمة بين ال

تبارھا فنا يتطلب حدا أدنى في التمييز بين األصوات والقدرة على تقليدھا غناء عند سماعھا، وھذا ما يعرف الموسيقى باع
  . ولذلك ينبغي وضع ھذه المعطيات في الحسبان عند تحديد معايير التقويم في مكون الموسيقى واألناشيد. باألذن الموسيقية

إليھا على االرتباط الجدلي بين النظرية والتطبيقات، وبالنسبة للتقويم اإلجمالي  كما ينبغي أن يركز في كل أشكال التقويم المشار
تحسب في المعدل العام، وانطالقا من االختالفات القائمة بين المتعلمات والمتعلمين، يمكن ) ة(الذي يكون ھدفه منح نقطة للمتعلم

وسيقية وشق منه يوجه للمھارات الموسيقية من قراءة صولفائية أن يقوم بتقويم مزدوج، شق منه يوجه للمعرفة الم) ة(مدرسلل
أن يكون صورة ) ة(مدرسوغناء وتحليل موسيقي وإبداع موسيقي، وإذا كان ھذا التقويم يأتي في نھاية مرحلة تعليمية فعلى ال

المعيار، على مستوى المھارات، واضحة عن كل المتعلمات والمتعلمين وعن إمكانياتھم الموسيقية، ولذلك ينبغي أن ال يكون 
أن يدرك ھذا الخصوصيات ويعيھا حتى يكون التقويم عنصرا ) ة(مدرسوعلى ال. موحدا بالنسبة لكل المتعلمات والمتعلمين

  .مدعما للعملية التعليمية التعلمية في مكون الموسيقى واألناشيد، ال عنصر تثبيط لبعض المتعلمات والمتعلمين
يكمن ) ة(مدرسالمجرد مدعم لألنشطة التي حددتھا التوجيھات، ونجاح الموسيقى واألناشيد ظري في مكون إن الجانب الن

لالنخراط فيھا، وبالتالي فنجاح العملية التعليمية التعلمية في ھذا المجال يكمن المتعلمات والمتعلمين في تحفيز أكبر عدد من 
   .المشروع الفني الموسيقي للمؤسسة وللقسم جميعھم فيالمتعلمات والمتعلمين في انخراط 

 الوسائل  
 اآلالت الموسيقية المتوفرة؛ -
 موارد رقمية؛  -
 .أجھزة سمعية بصرية -
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 واألناشيد الموسيقىالكفايات ومواردھا في . 5.2.2
 األولى السنة 

  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية المجاالت  األسابيع
  تشخيصيالتقويم ال أسبوع 1

2  

  الطفل واألسرة

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة األولى، في 

واعتمادا على مكتسباته السابقة وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد وعلى 

يغني النشيد الوطني بطريقة سليمة كلمات  -
 ؛ولحنا في الساحة مع الزمالء

يحفظ الحروف الموسيقية ويغني السلم  -
 ؛الموسيقي صعودا ونزوال

يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم 
الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي 

 .يؤديه بالتصفيق أو بحركة الجسد

  :مكتسباته) ة(المتعلميوظف 
 : المعرفية

 .حفظ كلمات النشيد الوطني واألغنيتين -
 الحروف الموسيقيةحفظ ترتيب  -

 : المھارية
  .القرار واإليقاع باحترام الغناء السليم -
  استعمال التصفيق أساسا ألداء النبض  -
  .الموسيقي -

 :الوجدانية
 .غناء النشيد الوطني بإجالل -

3  

4 
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  6  الطفل والمدرسة
7 

 )توليف وتقويم ودعم(
  اإلدماجأسبوع تعلم 8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

الطفل وعالقاته 
 في الحي والقرية

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة األولى، في 

واعتمادا على مكتسباته السابقة  وضعية دالة،
 :مالئمةأسناد وعلى 

بإتقان النشيد الوطني داخل ) ة(المتعلميغني  -
القسم وفي الساحة مع احترام الطقوس 

 ؛المرتبطة بأداء النشيد الوطني
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي 
  ؛يؤديه بالتصفيق أو بحركة الجسد

ويلون فسحاته يرسم المدرج الموسيقي  -
بألوان دالة على العالمات الموسيقية التي 

 ؛توضع فيھا
 .يوقع إيقاعا في الوزن الثنائيـ 

  :مكتسباته) ة(ف المتعلميوظ
 : المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني المختارة -
 .معرفة مواقع العالمات في المدرج الموسيقي -
  .رسوم اآلالت الموسيقية وصورھا -

 : المھارية
  .األغاني بمصاحبة منتظمة للنبض أداء -
  .الحركة اإليقاعية ألعضاء الجسد -

 : الوجدانية
تقدير النشيد الوطني وإدراك أھميته كعنصر  -

 . من عناصر تحديد الھوية
 .المشاركة مع الجماعة والتعاون معھا -

11  

12 
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

الطفل والبيئة 
  14  والطبيعة

15 
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية17

18 

الطفل والتغذية 
 والصحة

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة األولى، في  

وضعية دالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة 
  :مالئمةوعلى أسناد 

يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -
الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي 

  ؛يؤديه بالتصفيق أو بحركة الجسد
 ؛يغني السلم الموسيقي صعودا ونزوال -
ف أصناف اآلالت الموسيقية ويدرك يعر -

 .خصوصية اآلالت اإليقاعية

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني وإدراك دالالتھا -
 .معرفة مواقع الحروف الموسيقية داخل المدرج -
 .معرفة كيفية صدور الصوت عن اآلالت اإليقاعية -

 :المھارية
 .المستديرةكتابة السلم الموسيقي بشكل  -
 .توقيع النبض القوي والنبض الضعيف -
 .االستماع إلى اآلالت الموسيقية والتمييز بينھا -

 الوجدانية 
 .االندماج في األنشطة الجماعية -
 .االنفتاح على ثقافات أخرى من خالل الموسيقى - 

19 

20 
 )توليف وتقويم ودعم(

21 

الطفل والحياة 
 22 التعاونية

23 
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية25

26  

  الطفل
  والحفالت
 واألعياد

  4المرحلة 
في نھاية السنة األولى، في وضعية دالة، واعتمادا  

  :مالئمةعلى مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي الدراسي 
 ؛يؤديه بالتصفيق أو بحركة الجسد

  ؛يوقع إيقاعا في الوزن الرباعي -
يغني السلم الموسيقي صعودا ونزوال موقعا  -

 ؛باإليقاعين اللذين تعلم ضربھما
يرسم بعض اآلالت اإليقاعية المحلية  -

 ؛والوطنية واألجنبية
 ؛يستمع إلى الموسيقى بانتباه وتركيز -
يتعرف من خالل االستماع على نماذج  -

 ؛موسيقية محلية ووطنية وأجنبية
يدمج مختلف التعلمات التي اكتسبھا في  -

 .تنشيط حفل آخر الموسم الدراسي

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني -
 .معرفة مواقع الحروف الموسيقية على المدرج -
 .اإليقاعيةرسوم اآلالت  -

 : المھارية
 .رسم مفتاح صول على المدرج -
توقيع اإليقاع بالتصفيق وبآلة إيقاعية أو شيء  -

 .مصوت
 .رسم بعض اآلالت اإليقاعية -
 .كتابة السلم الموسيقي على المدرج -

 :الوجدانية
 .االندماج في الجماعة -
التعاون مع الزمالء من أجل التحضير لحفل  -

 . راسيةاختتام السنة الد

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

الطفل وعالم 
األلعاب واالبتكار 30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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 الثانية السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

  الطفل واألسرة

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة الثانية، في 

واعتمادا على مكتسباته السابقة وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد وعلى 

 ؛يغني النشيد الوطني ويفھم معانيه ودالالته -
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

الذي يؤديه الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض 
 ؛بالتصفيق أو بحركة الجسد

يكتب مفتاح صول في المدرج، ويكتب السلم  -
الموسيقي داخل المدرج باستعمال المستديرة 

 .ويغنيه

  :مكتسباته) ة(المتعلميوظف
 :المعرفية

 .حفظ كلمات النشيد الوطني واألغنيتين -
 .فھم دالالت الكلمات والصور الشعرية -
 .الموسيقيةحفظ ترتيب الحروف  -

 : المھارية
الغناء السليم باحترام القرار واإليقاع واالندماج  -

  .في الجماعة
     .استعمال التصفيق ألداء النبض الموسيقي -

 : الوجدانية
 .غناء النشيد الوطني بإجالل -

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  6  الطفل والمدرسة

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الطفل وعالقاته 
 في الحي والقرية

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة الثانية، في 

واعتمادا على مكتسباته السابقة وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد وعلى 

يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -
الدراسي، مع مصاحبة الغناء بالنبض، وبتوقيع 
إيقاع األغنية بالتصفيق أو بآلة إيقاعية أو بأشياء 

 ؛مصوتة
يوقع إيقاعا في الوزن الثنائي، بالتصفيق وبآلة  -

 ؛إيقاعية أو شيء مصوت
 الثنائي يبدع إيقاعا في الوزن -
 .يتعرف على اآلالت الھوائية -

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 : المعرفية

  .حفظ نصوص األغاني المختارة -
 .معرفة مواقع العالمات في المدرج الموسيقي -
 .إدراك الفرق بين الوزن واإليقاع -
 .رسوم اآلالت الموسيقية وصورھا -

 : المھارية
  .للنبضأداء األغاني بمصاحبة منتظمة  -
    .الحركة اإليقاعية ألعضاء الجسد -

 : الوجدانية
تقدير النشيد الوطني وإدراك أھميته كعنصر  -

 .من عناصر تحديد الھوية

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

الطفل والبيئة 
  والطبيعة

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
18 

الطفل والتغذية 
 والصحة

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية، في  

وضعية دالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة 
  :مالئمة وعلى أسناد

يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب ويصاحب الغناء  -
 ؛بالنبض

يقرأ مدونة بسيطة تتضمن أشكال العالمات  -
البيضاء والسوداء، وعالمات الصمت : التالية

 ؛المقابلة لھما
 ؛يوقع إيقاعا في الوزن الثآلثي -
 ؛يبدع إيقاعا في الوزن الثالثي -
يتعرف على بعض إشارات التعبير ويطبقھا  -

 ؛في الغناء
يعرف اآلالت الموسيقية الھوائية ويميزھا عن  -

اآلالت اإليقاعية من خالل االستماع إليھا في 
 . أعمال موسيقية غنائية أو آلية

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني وإدراك دالالتھا -
معرفة مواقع الحروف الموسيقية داخل  -

 .المدرج
معرفة كيفية صدور الصوت عن اآلالت  -

 .اإليقاعية
 :المھارية

 .السلم الموسيقي بشكل المستديرةكتابة  -
 .توقيع النبض القوي والنبض الضعيف -
االستماع إلى اآلالت الموسيقية والتمييز  -

 .بينھا
 الوجدانية 

 .االندماج في األنشطة الجماعية -
االنفتاح على ثقافات أخرى من خالل  -

 .الموسيقى

19 
20  

 )توليف وتقويم ودعم(

21 

الطفل والحياة 
 التعاونية

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  

  الطفل
  والحفالت
 واألعياد

  4المرحلة 
في نھاية السنة الثانية، في وضعية دالة،  

  :مالئمة واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى أسناد
 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب -
يقرأ ويغني مدونة أغنية بسيطة من األغاني  -

  ؛التي حفظھا
يميز بين إيقاع في الوزن الثنائي وبين إيقاع  -

في الوزن الثالثي، من خالل االستماع إلى 
 ؛أعمال موسيقية غنائية أو آلية

يتعرف على بعض إشارات الحركة ويطبقھا  -
 ؛في الغناء

دف فھم يستمع إلى الموسيقى بانتباه وتركيز بھ -
 ؛مكونات العمل الموسيقي

يدمج مختلف التعلمات التي اكتسبھا في تنشيط  -
 .حفل آخر الموسم الدراسي

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني -
-البيضاء(معرفة رموز الكتابة الموسيقية -

 )السوداء
 .معرفة بعض المصطلحات الدالة على الحركة -

 : المھارية
كتابة السلم الموسيقي بتوظيف رموز البيضاء  -

 والسوداء
 .قراءة وغناء المدونة بتوقيع النبض -

 :الوجدانية
 .االنفتاح على ثقافات أخرى من خالل الموسيقى - 
 .االندماج في الجماعة -
التعاون مع الزمالء من أجل التحضير لحفل  -

 . اختتام السنة الدراسية

27 

28  
 )ودعمتوليف وتقويم (

29 

الطفل وعالم 
األلعاب واالبتكار

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الثالثة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال 1

2  
القيم اإلسالمية 

والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة الثالثة، في  

واعتمادا على مكتسباته السابقة وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد وعلى 

 ؛يغني النشيد الوطني بمصاحبة إيقاعية -
يكتب مدونة أغنية بسيطة تتضمن الرموز  -

 ؛أحادية السن -السوداء -البيضاء: التالية
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي يؤديه 
 . بالتصفيق أو بحركة الجسد

  :مكتسباته) ة(المتعلميوظف 
 : المعرفية

 .حفظ كلمات النشيد الوطني واألغنيتين -
 .فھم دالالت الكلمات والصور الشعرية -
  .حفظ ترتيب الحروف الموسيقية -
 .معرفة القيم الزمنية للعالمات الموسيقية -

 : المھارية
واالندماج  الغناء السليم باحترام القرار واإليقاع -

    .في الجماعة
      .استعمال التصفيق ألداء النبض الموسيقي -

 .غناء النشيد الوطني بإجالل: الوجدانية

3  

4 
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

الحياة الثقافية 
  6  والفنية

7 
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 9

10 

الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة الثالثة، في وضعية دالة، 

  :مالئمةواعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم الدراسي،  - 

مع مصاحبة الغناء بالنبض، وبتوقيع إيقاع األغنية 
 ؛قاعية أو بأشياء مصوتةبالتصفيق أو بآلة إي

يوقع إيقاعا في الوزن الثنائي، بالتصفيق وبآلة  -
 ؛إيقاعية أو شيء مصوت

 ؛يدون اإليقاع -
 ؛يبدع إيقاعا في الوزن الثنائي -
يتعرف على اآلالت الوترية من خالل  -

 .االستماع إلى بعضھا

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .المختارةحفظ نصوص األغاني  -
  .معرفة مواقع العالمات في المدرج الموسيقي -
  .إدراك الفرق بين الوزن واإليقاع -
 .رسوم اآلالت الموسيقية وصورھا -

 : المھارية
 .أداء األغاني بمصاحبة منتظمة للنبض -
    .الحركة اإليقاعية ألعضاء الجسد -

تقدير النشيد الوطني وإدراك أھميته  : الوجدانية
 . كعنصر من عناصر تحديد الھوية

11  

12 
 )توليف وتقويم ودعم(

13  
الخدمات 
 االجتماعية
  والمھن

14  

15 
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية17

18 

عالم االبتكار 
 واإلبداع

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة، في  

وضعية دالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة 
  :مالئمةوعلى أسناد 

 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب ويصاحب الغناء بالنبض - 
يقرأ مدونة بسيطة تتضمن أشكال العالمات  -

البيضاء والسوداء وأحادية السن، : التالية
 ؛وعالمات الصوت المقابلة لھما

 ؛يوقع إيقاعا في الوزن الثآلثي -
 ؛يبدع إيقاعا في الوزن الثالثي -
 ؛يدون اإليقاع الذي تعلمه -
يعرف اآلالت الموسيقية الوترية يميزھا عن  -

اآلالت اإليقاعية واآلالت الھوائية من خالل 
. االستماع إليھا في أعمال موسيقية غنائية أو آلية

  :مكتسباته) ة(ف المتعلميوظ
 المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني وإدراك دالالتھا -
 .معرفة العالمات الموسيقية وقيمھا الزمنية -
 .الفرق بين اآلالت الوترية وغيرھا من اآلالتإدراك  - 
 .معرفة رموز بعض إشارات التعبير -

 المھارية
 .كتابة السلم الموسيقي بشكل المستديرة -
 توقيع النبض القوي والنبض الضعيف -
 .االستماع إلى اآلالت الموسيقية والتمييز بينھا -

 الوجدانية 
 .االندماج في األنشطة الجماعية -
تاح على ثقافات أخرى من خالل االستماع االنف -

 .إلى موسيقاھا

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 
التوازن 
  الطبيعي 

وحماية الطبيعة
22 

23 
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية25

26  

  التغذية 
  والصحة 
 والرياضة

  4المرحلة 
في نھاية السنة الثالثة، في وضعية دالة، واعتمادا  

  :مالئمةعلى مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب -
يقرأ ويغني مدونة أغنية بسيطة من األغاني التي  - 

  ؛، محترما إشارات التعبير والحركة)ة(حفظھا المتعلم
في يميز بين إيقاع في الوزن الثنائي وبين إيقاع  -

الوزن الثالثي، من خالل االستماع إلى أعمال 
 ؛موسيقية غنائية أو آلية ملحنة في ھذين اإلبقاعين

يستمع إلى الموسيقى بانتباه وتركيز بھدف فھم  -
 ؛مكونات العمل الموسيقي

يستمع إلى معزوفات تراثية مغربية محلال لھا من  - 
 ؛خالل االستماع إلى اآلالت الموظفة في أدائھا

مج مختلف التعلمات التي اكتسبھا في تنشيط يد -
 . حفل آخر الموسم الدراسي

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني -
 )السوداء- البيضاء(معرفة رموز الكتابة الموسيقية - 
 .معرفة بعض المصطلحات الدالة على الحركة -
معرفة مواقع الزمن القوي والزمن الضعيف  -

 .األوزان واإليقاعاتفي 
 :المھارية

 .تدوين اإليقاع -
 .قراءة العالمات الموسيقية في المدرج بتنغيم وبدون تنغيم - 
 .أداء النبض بشكل منتظم -
االستماع إلى األعمال الموسيقية بالتركيز على  -

 .معطيات مصرح بھا
 :الوجدانية

 .االندماج في الجماعة -
 التحضير لحفلالتعاون مع الزمالء من أجل  -

 . آخر الموسم الدراسي

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

  عالم 
  األسفار 
 والرحالت

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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 الرابعة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  
القيم اإلسالمية 

والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
، الرابعةفي نھاية المرحلة األولى من السنة  

واعتمادا على مكتسباته في وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد السابقة وعلى 

 ؛يغني النشيد الوطني بمصاحبة إيقاعية -
يكتب مدونة أغنية بسيطة تتضمن الرموز  -

 ؛أحادية السن -السوداء -البيضاء: التالية
 ؛يغني سلم مقام ال الصغير االتسجامي -
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي 
 ؛كة الجسديؤديه بالتصفيق أو بحر

 .يكتشف إيقاع األغنية -

  :مكتسباته) ة(المتعلميوظف 
 : المعرفية

 .حفظ كلمات النشيد الوطني واألغنيتين -
 .فھم دالالت الكلمات والصور الشعرية -
  .حفظ ترتيب الحروف الموسيقية -
 .معرفة القيم الزمنية للعالمات الموسيقية -
 معرفة ترتيب سلم ال صعودا ونزوال -

 : المھارية
الغناء السليم باحترام القرار واإليقاع واالندماج  -

     .في الجماعة
.   استعمال التصفيق ألداء النبض الموسيقي واإليقاع - 

 .غناء النشيد الوطني بإجالل: الوجدانية

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

الحياة الثقافية 
  6  والفنية

7  
 )ودعمتوليف وتقويم (

  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الديمقراطية 
 وحقوق اإلنسان

  2المرحلة 
، في الرابعةفي نھاية المرحلة الثانية من السنة 

واعتمادا على مكتسباته السابقة وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد وعلى 

يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم الدراسي،  - 
مع مصاحبة الغناء بالنبض، وبتوقيع إيقاع األغنية 

 ؛بالتصفيق أو بآلة إيقاعية أو بأشياء مصوتة
يوقع إيقاعا في الوزن الرباعي بالتصفيق  -

 ؛وبآلة إيقاعية أو شيء مصوت
 ؛يدون اإليقاع -
 ؛يبدع إيقاعا في الوزن الرباعي -

 .يعرف أنواع اآلالت الوترية

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 : المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني المختارة -
  .معرفة مواقع العالمات في المدرج الموسيقي -
 .الفرق بين الوزن واإليقاع -
  .رسوم اآلالت الموسيقية وصورھا -

 : المھارية
 .األغاني بمصاحبة منتظمة للنبضأداء  -
 .الحركة اإليقاعية ألعضاء الجسد -

تقدير النشيد الوطني وإدراك أھميته  :الوجدانية
 . كعنصر من عناصر تحديد الھوية

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  
الخدمات 
 االجتماعية
  والمھن

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  تعلم اإلدماجأسبوع 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

عالم االبتكار 
 واإلبداع

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة، في 
وضعية دالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة 

  :مالئمة وعلى أسناد
قلب ويصاحب يحفظ أغنيتين عن ظھر  -

 ؛الغناء بالنبض
يقرأ مدونة بسيطة تتضمن أشكال العالمات  -

البيضاء والسوداء وأحادية السن، : التالية
 ؛وعالمات الصوت المقابلة لھما

يميز بين المقام الكبير والمقام الصغير من  -
 ؛خالل االستماع إليھما في أعمال غنائية

يوقع إيقاعا في الوزن الثالثي وآخر في  -
 ؛لوزن الرباعيا
يميز اآلالت الوترية عن غيرھا من اآلالت  -

من خالل االستماع إليھا في معزوفات مختلفة 
 .وطنية وأجنبية

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني وإدراك دالالتھا -
 .معرفة العالمات الموسيقية وقيمھا الزمنية -
الوترية وغيرھا إدراك الفرق بين اآلالت  -

 .من اآلالت
 .معرفة رموز بعض إشارات التعبير -

 :المھارية
 .كتابة السلم الموسيقي بشكل المستديرة -
 توقيع النبض القوي والنبض الضعيف -
 .االستماع إلى اآلالت الموسيقية والتمييز بينھا - 

 :الوجدانية
 .االندماج في األنشطة الجماعية -
قى في المشاعر من اإلحساس بتأثير الموسي -

 .خالل استحضار خصوصية المقام

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 

 التوازن الطبيعي 
 22 وحماية الطبيعة

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
  التغذية 

  والصحة 
 والرياضة

  4المرحلة 
في نھاية السنة الرابعة، في وضعية دالة، واعتمادا  

  :مالئمةعلى مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب -
يقرأ ويغني مدونة أغنية بسيطة من األغاني التي  - 

 ؛، محترما إشارات التعبير والحركة)ة(حفظھا المتعلم
 يميز بين اآلالت الوترية النقرية واالحتكاكية -
يستمع إلى الموسيقى بانتباه وتركيز بھدف  -

 ؛فھم مكونات العمل الموسيقي
يستمع إلى معزوفات تراثية مغربية وإلى  -

معزوفات عربية وغربية محلال لھا من خالل 
 ؛اآلالت الموظفة في أدائھا

يدمج مختلف التعلمات التي اكتسبھا في  -
 . تنشيط حفل آخر الموسم الدراسي

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني -
 )السوداء- البيضاء(معرفة رموز الكتابة الموسيقية - 
 .معرفة بعض المصطلحات الدالة على الحركة -
معرفة مواقع الزمن القوي والزمن الضعيف  -

 .في األوزان واإليقاعات
 :المھارية

 .غناء سلم مقام ال الصغير -
 .الكبيرغناء سلم مقام دو  -

 :الوجدانية
  .االندماج في الجماعة -

التعاون مع الزمالء من أجل التحضير لحفل ـ 
 .اختتام السنة الدراسية

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

  عالم 
  األسفار 
 والرحالت

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  الكفايةأسبوع تقويم درجة نماء  33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34

  



 

188   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكل ب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 200

 

 الخامسة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويمأسبوع ال 1

2  
القيم اإلسالمية 

والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة، في 

واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى وضعية دالة، 
  :مالئمةأسناد 

 ؛يغني النشيد الوطني بمصاحبة إيقاعية -
 ؛يغني سلم مقام دو الكبير وسلم مقام ال الصغير -
: بسيطة تتضمن الرموز التاليةيكتب مدونة أغنية  -

 ؛أحادية السن -السوداء -البيضاء
 ؛يغني سلم مقام ال الصغير االتسجامي -
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي يؤديه 
 ؛بالتصفيق أو بحركة الجسد

.يكتشف إيقاع األغنية-

  :مكتسباته) ة(المتعلميوظف 
 : المعرفية

 .حفظ كلمات النشيد الوطني واألغنيتين -
 .فھم دالالت الكلمات والصور الشعرية -
  .حفظ ترتيب الحروف الموسيقية -
 .معرفة القيم الزمنية للعالمات الموسيقية -
 ؛معرفة ترتيب سلم ال صعودا ونزوال -

 : المھارية
الغناء السليم باحترام القرار واإليقاع  -

     .في الجماعةواالندماج 
     .استعمال التصفيق ألداء النبض الموسيقي -

 .غناء النشيد الوطني بإجالل: الوجدانية

3  

4 
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

الحياة الثقافية 
  والفنية

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 8
  نماء الكفايةأسبوع تقويم درجة 9

10 

  العلم
 و التكنولوجيا

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة، في وضعية 

  :مالئمةدالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
الدراسي، يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  - 

 مع مصاحبة الغناء بالنبض، وبتوقيع إيقاع األغنية
 ؛بالتصفيق أو بآلة إيقاعية أو بأشياء مصوتة

 ؛يدون أبعاد سلم مقام دو الكبير وسلم مقام ال الصغير - 
يوقع إيقاعات في الوزن الثنائي والرباعي  -

بالتصفيق  تتضمن أشكال العالمات المدروسة
 ؛أو شيء مصوتوباستعمال آلة إيقاعية 

 ؛يبدع إيقاعا في الوزن الرباعي -
.يعرف أنواع اآلالت الوترية-

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني المختارة -
 .معرفة مواقع العالمات في المدرج الموسيقي -
 .إدراك الفرق بين الوزن واإليقاع -
 .رسوم اآلالت الموسيقية وصورھا -

 : المھارية
 .أداء األغاني بمصاحبة منتظمة للنبض -
 .الحركة اإليقاعية ألعضاء الجسد -

تقدير النشيد الوطني وإدراك أھميته : الوجدانية
 .كعنصر من عناصر تحديد الھوية

11  

12 
 )توليف وتقويم ودعم(

 حقوق اإلنسان  13
  والمواطنة 
والسلوك 
  المدني

14  

15 
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية17

18 

 وسائل االتصال
 والتواصل

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة، في  

وضعية دالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة 
  :مالئمةوعلى أسناد 

 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب ويصاحب الغناء بالنبض - 
يقرأ مدونة بسيطة تتضمن أشكال العالمات  -

البيضاء والسوداء وأحادية السن : التالية
نقطة الزيادة والوصل والعالمات التي تتضمن 

 ؛الزمني، وعالمات الصوت المقابلة لھما
يميز بين المقام الكبير والمقام الصغير من  -

 ؛خالل االستماع إليھما في أعمال غنائية
يوقع إيقاعا في الوزن الثالثي يتضمن أشكال  -

 ؛العالمات المدروسة
 يميز بين أنواع المجموعات اآللية  -
 .يقى األندلسيةتعرف على جوق الموسـ ي

  :مكتسباته) ة(ف المتعلميوظ
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني وإدراك دالالتھا -
 .معرفة العالمات الموسيقية وقيمھا الزمنية -
 .إدراك الفرق بين اآلالت الوترية وغيرھا من اآلالت - 
 .معرفة رموز بعض إشارات التعبير -

 :المھارية
 .المستديرةكتابة السلم الموسيقي بشكل  -
 توقيع النبض القوي والنبض الضعيف -
 .االستماع إلى اآلالت الموسيقية والتمييز بينھا -

 الوجدانية 
 .االندماج في األنشطة الجماعية -

اإلحساس بتأثير الموسيقى في المشاعر من ـ 
 .خالل استحضار خصوصية المقام

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

المظاھر  21
  العمرانية 

واالجتماعية 
  في القرية 
 والتنمية

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية25

26  
عالم الفالحة 
  والصناعة 
و اإلنتاج 
 وحماية البيئة

  4المرحلة 
في نھاية السنة الخامسة، في وضعية دالة، واعتمادا 

  :مالئمةعلى مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب -
يقرأ ويغني مدونة أغنية بسيطة من األغاني التي  - 

 ؛، محترما إشارات التعبير والحركة)ة(حفظھا المتعلم
 ؛يميز بين اآلالت الوترية النقرية واالحتكاكية -
 ؛يتعرف على مكونات الجوق السمفوني -
يستمع إلى الموسيقى بانتباه وتركيز بھدف فھم  -

 ؛مكونات العمل الموسيقي
يستمع إلى معزوفات تراثية مغربية وإلى  -

معزوفات عربية وغربية محلال لھا من خالل 
 ؛اآلالت الموظفة في أدائھا

يدمج مختلف التعلمات التي اكتسبھا في تنشيط  -
 . آخر الموسم الدراسي حفل

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني -
 )السوداء- البيضاء(معرفة رموز الكتابة الموسيقية - 
 .معرفة بعض المصطلحات الدالة على الحركة -
معرفة مواقع الزمن القوي والزمن الضعيف  -

 .في األوزان واإليقاعات
 .معرفة أصناف اآلالت -

 :المھارية
  .غناء سلم مقام ال الصغير -
 .غناء سلم مقام دو الكبير -

 :الوجدانية
 .االندماج في الجماعة -
التعاون مع الزمالء من أجل التحضير لحفل  -

 .اختتام السنة الدراسية

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 
الصحة 
  والتغذية 

والرياضة 
 واألسفار

30 

31  
 )وتقويم ودعمتوليف (

  أسبوع تعلم اإلدماج32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية33
  إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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 السادسة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية 
والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة السادسة، في وضعية 

  :مالئمةدالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
 ؛يغني النشيد الوطني بمصاحبة إيقاعية -
 ؛مقام ال الصغيريغني سلم مقام دو الكبير وسلم  -
يكتب مدونة أغنية بسيطة تتضمن الرموز  -

 ؛أحادية السن -السوداء -البيضاء: التالية
 ؛يغني سلم مقام ال الصغير االتسجامي -
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم  -

الدراسي مع مصاحبة الغناء بالنبض الذي يؤديه 
 ؛بالتصفيق أو بحركة الجسد

أغان معاصرة ويتعرف على إلى  يستمع -
 ؛خصوصياتھا

 .يكتشف إيقاع األغنية -

  :مكتسباته) ة(المتعلميوظف 
 : المعرفية

 .حفظ كلمات النشيد الوطني واألغنيتين -
 .فھم دالالت الكلمات والصور الشعرية -
  .حفظ ترتيب الحروف الموسيقية -
 .معرفة القيم الزمنية للعالمات الموسيقية -
 سلم ال صعودا ونزوالمعرفة ترتيب  -

 : المھارية
الغناء السليم باحترام القرار واإليقاع واالندماج  -

     .في الجماعة
      .استعمال التصفيق ألداء النبض الموسيقي -

 : الوجدانية
 .غناء النشيد الوطني بإجالل -

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

الحياة الثقافية 
  والفنية

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

  العلم
 و التكنولوجيا

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة السادسة، في وضعية 

  :مالئمةدالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
يغني أغنيتين من الرصيد الغنائي للموسم الدراسي،  -

مع مصاحبة الغناء بالنبض، وبتوقيع إيقاع األغنية 
 ؛بالتصفيق أو بآلة إيقاعية أو بأشياء مصوتة

يكتب مدونة موسيقية تتضمن كل أشكال العالمات  - 
  ؛من قبل ويغنيھا) ة(متعلمالموسيقية التي تعرف عليھا ال

يوقع إيقاعات في الوزن الثنائي والرباعي  -
بالتصفيق  تتضمن أشكال العالمات المدروسة
 ؛وباستعمال آلة إيقاعية أو شيء مصوت

 ؛يبدع إيقاعا في الوزن الرباعي -
 .يعرف أنواع اآلالت الوترية -

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 : المعرفية

 .نصوص األغاني المختارةحفظ  -
  .معرفة مواقع العالمات في المدرج الموسيقي -
 .الفرق بين الوزن واإليقاع -
  .رسوم اآلالت الموسيقية وصورھا -

 : المھارية
 .أداء األغاني بمصاحبة منتظمة للنبض -
    .الحركة اإليقاعية ألعضاء الجسد -

 : الوجدانية
ه كعنصر تقدير النشيد الوطني وإدراك أھميت -

 . من عناصر تحديد الھوية

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  
 حقوق اإلنسان
  والمواطنة 
والسلوك 
  المدني

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 االتصالوسائل 
 والتواصل

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة، في وضعية  

  :مالئمةدالة، واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب ويصاحب الغناء بالنبض - 
يقرأ مدونة بسيطة تتضمن أشكال العالمات  -

السن  البيضاء والسوداء وأحادية: التالية
والعالمات التي تتضمن نقطة الزيادة والوصل 

 ؛الزمني، وعالمات الصوت المقابلة لھما
يميز بين المقام الكبير والمقام الصغير من  -

 ؛خالل االستماع إليھما في أعمال غنائية
يوقع إيقاعا في الوزن الثالثي يتضمن أشكال  -

 ؛العالمات المدروسة
 ؛ليةيميز بين أنواع المجموعات اآل -
 .التعرف على جوق الموسيقى األندلسية -

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني وإدراك دالالتھا -
 .معرفة العالمات الموسيقية وقيمھا الزمنية -
 .إدراك الفرق بين اآلالت الوترية وغيرھا من اآلالت - 
 .معرفة رموز بعض إشارات التعبير -

 :المھارية
 .كتابة السلم الموسيقي بشكل المستديرة -
 توقيع النبض القوي والنبض الضعيف -
 .االستماع إلى اآلالت الموسيقية والتمييز بينھا -

 : الوجدانية
 .االندماج في األنشطة الجماعية -
اإلحساس بتأثير الموسيقى في المشاعر من  -

 .خالل استحضار خصوصية المقام

19 

20  
 )ودعمتوليف وتقويم (

21 
المظاھر 
  العمرانية 

واالجتماعية 
  في القرية 
 والتنمية

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
26  

عالم الفالحة 
  والصناعة 
و اإلنتاج 
 وحماية البيئة

  4المرحلة 
في نھاية السادسة، في وضعية دالة، واعتمادا 

  :مالئمةعلى مكتسباته السابقة وعلى أسناد 
 ؛يحفظ أغنيتين عن ظھر قلب -
يقرأ ويغني مدونة أغنية بسيطة من األغاني التي  - 

 ؛، محترما إشارات التعبير والحركة)ة(حفظھا المتعلم
 ؛يميز بين اآلالت الوترية النقرية واالحتكاكية -
 ؛يتعرف على مكونات الجوق السمفوني -
يستمع إلى الموسيقى بانتباه وتركيز بھدف فھم  -

 ؛مكونات العمل الموسيقي
يستمع إلى معزوفات تراثية مغربية وإلى  -

معزوفات عربية وغربية ويحللھا من خالل 
 ؛اآلالت الموظفة في أدائھا

يدمج مختلف التعلمات التي اكتسبھا في تنشيط  -
 . لموسم الدراسيحفل آخر ا

  :مكتسباته) ة(يوظف المتعلم
 :المعرفية

 .حفظ نصوص األغاني -
 )السوداء- البيضاء(معرفة رموز الكتابة الموسيقية - 
 .معرفة بعض المصطلحات الدالة على الحركة -
معرفة مواقع الزمن القوي والزمن الضعيف  -

 .في األوزان واإليقاعات
 .معرفة أصناف اآلالت -

 :المھارية
 .غناء سلم مقام ال الصغير -
 .غناء سلم مقام دو الكبير -

 :الوجدانية
 .االندماج في الجماعة -
التعاون مع الزمالء من أجل التحضير لحفل  -

 .اختتام السنة الدراسية

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 
الصحة 
  والتغذية 

والرياضة 
 واألسفار

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  المسرح . 3.2

كما يوصف بأنه فن مركب يتضمن الكالم والحركة واللون والغناء  .يرتب المسرح في مراقي الفنون بأنه الفن الرابع
وكأنه  ،فضاءات كعرض مسرحي متكامل ومتناسق/ فضاء القسم / ويقدم باألداء التمثيلي واإليماء على الخشبة  ،والتشكيل

لھذا يفترض في المسرح أوال . الشيء الذي يجعل النقاد يعتبرونه أبا للفنون التي تظھر لعين المشاھد قطعة فنية واحدة؛
  .من النقاد فن الخشبة ؛ بمعنى الفن المرئي بالدرجة األولى المشاھدة بالعين قبل األذن؛ حيث يعتبر لدى العديد

؛ حيث يكون والتعبير عن الذات وإعادة الخلق ،يعرف المسرح بأنه ذلك الصراع الصرف من أجل الوجود الجسدي لإلنسان
ففي تعريف ومن ثمة،  .مكان للتمثيل والرقص والحوار ودراما في مشروع منظم للحياة :ثمة معنى من معاني المسرح

  .المؤثرات والدراما ،الممثل :المسرح ال يمكن أن ننحي أي عنصر من العناصر الثالثة للمسرح
لقدرة المسرح على  ...واليوم يزداد الوعي بقيمة المسرح المھتم بالطفل كأداة ووسيلة ترفيھية وإبداعية وتربوية وتعليمية

لما يشمله من خبرات وتصورات ... التكيف النفسي والصحة الجسديةحمل إمكانات كثيرة تساعد على التنشئة االجتماعية و
ية وأي أن للمسرح دورا في العملية الترب ؛ھو ما يمثل الجانب التربوي والتعليمي للمسرحو ...ومعارف وأدوات وفنون

ى التي تعمل من أجل وھو الشيء الذي يتكامل فيه مع عدد من المحتويات واألساليب والطرائق التربوية األخر .والتعليمية
  .الشامل للفردو تحقيق النمو المتكامل

 مكونات المسرح. 1.3.2

  :على عناصر العمل المسرحي بالتعليم االبتدائيتشتمل  
 اإللقاء؛ 
 الحوار؛ 
 الحركة؛ 
 التعبير؛ 
 التشخيص.  

  :يةرج ضمن ھذا النشاط المكونات اآلتندتو .تعلميال -تعليميالتربوي المسرح الونقصد ھنا 
 األولى؛ الطفولة مرحلة في الخيالي واللعب اإليھامي التقليد على يقوم عضوي تلقائي نشاط وھو :الخيالي اللعب  
 وحاالت مواقف أو مواضيع اقتراح خالل من يتم بل مكتوب نص أي على يقوم ال حركي نشاط وھو :الدرامي اإلبداع 

  لعبية؛
 درامية؛ غير أو درامية كنصوص الدراسي المقرر من نصوص على فيھا ويعتمد :المنھاج مسرحة  
 بواسطة أو الظل خيال أو ،)الكراكيز( العرائس تقنيات بتوظيف) ة(للمتعلم المقدم الدرامي النشاط وھو :الطفل مسرح 

 تعتبر المسرح ھذا وعروض البشري؛ الدرامي بالمسرح يعرف الذي ھو األخير وھذا. كبار أو) أطفال( صغار ممثلين
 .الراشد بتصرفات فيھا يتأثر الطفل ألن العروض أنجح من

   المبادئ العامة واألسس المنھجية لتدريس المسرح. 2.3.2

 اآلراء تبادل من انطالقا... والعلمي اللفظي ولإلنتاج والمعرفة واللعب الحرية لممارسة مناسب مجال المسرحي الدرس 
  التلقائي؛ والتعبير واإلبداع

 القيمي؛ الوجداني والتفاعل اليدوي واإلنجاز العملية للمعرفة تطبيقي ميدان المسرحي الدرس  
 والوضوح؛ البساطة على الدراسية النصوص اختيار في االعتماد  
 والرموز للمعاني والصريح الضمني والفھم واإليحاء المبادأة على تعتمد المسرحي الدرس في العملية المناوالت 

  والقاموسي؛ المباشر الشرح بدل النصوص مع التعامل أثناء والتقنيات
 ؛...وتداولھا األدوار وتبادل وتنظيما، إعدادا المسرحي الفعل في والمتعلمين المتعلمات لجميع الفعلية المشاركة  
 وخلق النشاط إلغناء المتنوع اليدوي والعمل والرسم والتلوين والغناء واإلنشاد والتزيين باإليقاع والعناية التركيز 

  .العمل في ةوالرغب الحماس

  عالقة المسرح بباقي الوحدات والمواد الدراسية. 3.3.2

 مفاھيمھا؛ وإدراك والخلقية الدينية القيم على التعرف :اإلسالمية بالتربية عالقته 
 ومناوالتھا؛ واإللقاء والقراءة والتراكيب األساليب على التعرف: باللغات عالقته 
 مفاھيمھا؛ وإدراك والمكان والزمان واألحداث االجتماعية القيم على التعرف: باالجتماعيات عالقته 
 وإجرائياتھا؛ مفاھيمھا وإدراك واألحجام واألشكال والقياسات والفضاءات المواقع على التعرف: بالرياضيات عالقته 
 وإجرائياتھا؛ التسخين وطرق واالتجاھات والمسافات الحركات على التعرف: البدنية بالتربية عالقته 
 وإدراك الفيزيائية والظواھر الحقائق وبعض وتفاعالتھا وخصائصھا األجسام على التعرف :العلمي بالنشاط عالقته 

 مفاھيمھا؛
 الفنون( والتشكيل) الموسيقى( والموسيقى واإلنشاد الغناء على التعرف :الفنية التربية مادة مكونات بباقي عالقته 

 .وتطبيقاتھا ودالالتھا) التشكيلية
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  منھجية تدريس مكون المسرح. 4.3.2

 التسخين بأنشطة القيام ويسھل والمتعلمين، المتعلمات اھتمام يجذب الذي الوجداني الجو توفير والمالحظة؛ التمھيد 
  وحركيا؛ نفسيا معھا ليتفاعلوا الحواس وإيقاظ والتنفس واالسترخاء

 عملية تتم) الوضعية( الموضوع مواجھة دھشة تولدھا التي والتساؤالت االفتراضات طريق عن واالكتشاف؛ التعرف 
  الموضوع؛ واكتشاف التعرف

 تحكم يبرز الذي الجانب وھو. اإلبداع وبعده التقليد: ھما التعلم من مستويين على ديدكتيكيا يتأسس واالنجاز؛ التطبيق 
  القيمية؛ والمفاھيم المقدمة القواعد وفق اإلبداعي منتوجھما إبراز ثم المسرحي، العمل قواعد في) ة(المتعلم

 التعلمية واألھداف المكتسبة التعلمات بين المسافة بقياس يتعلق األول الشق شقان؛ وفيه الجمالي؛ والتذوق التقويم .
 التعلمية األھداف تحقق مدى يجسد الذي) والثقافية والمعرفية القيمية الحمولة( الجمالي الجانب يھم الثاني والشق
 للفرد، العقلية القدرات حسب ويتحدد العملي البعد: أبعاد ثالثة الجمالي للجانب أن باعتبار ھذا،. بالمسرح الخاصة
 والثقافي االجتماعي والبعد واالتجاھات، والميوالت القيم منظومة حسب الشخصية مكونات فيه وتتدخل الوجداني والبعد

  الجمالي؛ التذوق سلوك تحديد في الھام العامل باعتباره
 والتقوية الدعم. 

  ن المسرحمكوالكفايات ومواردھا في . 5.3.2
 األولى السنة 

  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية المجاالت  األسابيع
  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1
2  

  الطفل واألسرة
  1المرحلة 

في نھاية المرحلة األولى من السنة األولى،  
واعتمادا على مكتسباته في وضعية دالة، 

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
بالتسخين واالسترخاء والتنفس وإيقاظ 

 .الحواس

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  ؛ )الصوتي والحركي(التسخين  -
إزالة التوتر العصبي ( االسترخاء -

  ؛)العضلي
  ؛)العميق والطبيعي(التنفس -
 ).النظر، السمع واللمس(إيقاظ الحواس -

3  
4  

 )توليف وتقويم ودعم(
5  

  6  الطفل والمدرسة
7  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج  8
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 
الطفل وعالقاته في الحي 

 والقرية
  2المرحلة 

في نھاية المرحلة الثانية من السنة األولى، 
واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 
منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .باإللقاء

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  ؛)التنغيم والترنيم(الصوت -

إخراج الصوت وتعرف أنواع (النطق
 ).األصوات

11  
12  

 )توليف وتقويم ودعم(
13  

  14  الطفل والبيئة والطبيعة
15  

 )توليف وتقويم ودعم(
  تعلم اإلدماجأسبوع 16
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17
18 

  3المرحلة  الطفل والتغذية والصحة
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة األولى،  

واعتمادا على مكتسباته في وضعية دالة، 
 )ة(مالمتعل، يقدم مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .بالحوار

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
) المونولوج(الحوار الفردي -

  ؛)الحوارية(والثنائي
  .الحوار المقنن التلقائي -
 

19 
20  

 )توليف وتقويم ودعم(
21 

 22 الطفل والحياة التعاونية
23  

 )ودعمتوليف وتقويم (
  أسبوع تعلم اإلدماج 24
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25
  الطفل  26

  والحفالت
 واألعياد

  4مرحلة ال
في نھاية السنة األولى، في وضعية دالة،  

أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى 
منتوجا مسرحيا  )ة(مالمتعل، يقدم مالئمة

بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالحركة 
 .والتعبير

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
الحركة العمودية واألفقية والمنحنية  -

  والمتكسرة والدائرية؛
 .االرتجال المقنن والحر -

27 
28  

 )توليف وتقويم ودعم(
29 

 الطفل وعالم األلعاب
 واالبتكار

30 
31  

 )توليف وتقويم ودعم(
  أسبوع تعلم اإلدماج 32
  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الثانية السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

  الطفل واألسرة
  1المرحلة 

في نھاية المرحلة األولى من السنة الثانية،  

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

بالتسخين واالسترخاء والتنفس وإيقاظ 

 .الحركة والتعبير الحوار، اإللقاء، الحواس،

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

التسخين واالسترخاء والتنفس وإيقاظ  -

  الحواس؛

  ؛)الصوت والنطق(اإللقاء -

  ؛)الفردي والثنائي(الحوار -

  الحركة ؛ -

 ).االرتجال المقنن والحر(التعبير -

3  

4  

 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الطفل والمدرسة
6  

7  

 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الطفل وعالقاته في الحي 

 والقرية
  2 المرحلة

في نھاية المرحلة الثانية من السنة الثانية، 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف اإللقاء من حيث 

 .األنواع والبناء

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

التأكيد وحيوية السالسة، ( أنواع اإللقاء -

  ؛)اإللقاء

التعلية،األصوات الصامتة (البناء اإللقائي  -

 ).والرخوة

11  

12  

 )توليف وتقويم ودعم(

13  

  الطفل والبيئة والطبيعة
14  

15  

 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 الطفل والتغذية والصحة
  3المرحلة 

في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية،  

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 .بالحوار المعير فرديا وثنائيا وجماعيا

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

الحوار الفردي والثنائي والجماعي  -

  ؛)المقنن والتلقائي(

 ).ضبط مخارج الحروف(الحوار المعبر  -

19 

20  

 )توليف وتقويم ودعم(

21 

 التعاونيةالطفل والحياة 
22 

23  

 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
  الطفل

  والحفالت

 واألعياد

  4مرحلة ال

 في نھاية السنة الثانية، في وضعية دالة، 

أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة

بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالحركة 

 .واإليقاع والرقص واإلنشاد واإليماء

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

الحركة األفقية والعمودية والمنحنية  -

  والمتكسرة والدائرية ؛

  اإليقاع والرقص واإلنشاد؛ -

 ).الميم والبانتوميم(التعبير اإليمائي  -

27 

28  

 )توليف وتقويم ودعم(

29 

 الطفل وعالم األلعاب

 واالبتكار

30 

31  

 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الثالثة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة الثالثة،  

واعتمادا على مكتسباته  وضعية دالة،في 
 )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
بالتسخين واالسترخاء والتنفس وإيقاظ 
 .الحواس، اإللقاء، الحوار، الحركة والتعبير

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
واالسترخاء والتنفس وإيقاظ التسخين  -

  الحواس؛
  ؛)أنواع اإللقاء والبناء اإللقائي(اإللقاء  -
/ والجماعي  الفردي،الثنائي،(الحوار -

 والحوار المعبر؛ )المقنن والتلقائي
العمودية واألفقية والمنحنية (الحركة  -

واإليقاع والرقص ) والمتكسرة والدائرية
  واإلنشاد؛

 ؛)يماءاالرتجال واإل(التعبير  -

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الحياة الثقافية والفنية
6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان

  2المرحلة 
الثانية من السنة الثالثة، في في نھاية المرحلة 

واعتمادا على مكتسباته السابقة  وضعية دالة،
منتوجا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد وعلى 

مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .بالتعبير

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  التعبير باإلشارة؛ -
  التعبير بالصوت؛ -
 . التعبير بالحركة -

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

 الخدمات االجتماعية
  والمھن

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 عالم االبتكار واإلبداع
  3المرحلة 

في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة، في 
واعتمادا على مكتسباته السابقة  وضعية دالة،

منتوجا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمةأسناد وعلى 
مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة باإللقاء 

 .المعبر

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
موضوع اإللقاء المعبر انطالقا من  -
 ...)قصيدة شعرية قصة، حكاية،(

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 

  التوازن الطبيعي 
 وحماية الطبيعة

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
  التغذية 
   والصحة
 والرياضة

  4مرحلة ال
 في نھاية السنة الثالثة، في وضعية دالة، 

أسناد واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى 
منتوجا مسرحيا  )ة(م، يقدم المتعلمالئمة

بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالحوار 
 ).لعب األدوار(والحركة والتعبير

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
لعب (الحوار والحركة والتعبير  -

 .انطالقا من نص مسرحي) األدوار

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 
  عالم 

  األسفار 
 والرحالت

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الرابعة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تقويم تشخيصي  1

2  

القيم اإلسالمية والوطنية 

  واإلنسانية

  1المرحلة 

في نھاية المرحلة األولى من السنة الرابعة، 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

) ة(، يقدم المتعلممالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

بالتسخين واالسترخاء والتنفس وإيقاظ 

اإليقاع  الحركة، الحوار، اإللقاء، الحواس،

االرتجال ولعب (والرقص واإلنشاد والتعبير

 ).األدوار

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

التسخين واالسترخاء، التنفس، إيقاظ  -

  الحواس؛

  اإللقاء؛ -

  الحوار؛ -

 الحركة واإليقاع والرقص واإلنشاد؛ -

 ) االرتجال ولعب األدوار(التعبير  -

3  

4  

 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  الحياة الثقافية والفنية
6  

7  

 )توليف وتقويم ودعم(

  تعلم اإلدماجأسبوع   8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

الديمقراطية وحقوق 

 اإلنسان
  2المرحلة 

في نھاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة، 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

) ة(المتعلم، يقدم مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 ).التموقع والحركة(بالتعبير الجسدي 

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

 .التموقع والحركة -

11  

12  

 )توليف وتقويم ودعم(

13  

 الخدمات االجتماعية

  والمھن

14  

15  

 )توليف وتقويم ودعم(

  اإلدماجأسبوع تعلم  16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

 عالم االبتكار واإلبداع
  3المرحلة 

في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة،  

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،

) ة(المتعلم، يقدم مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 

 ).القراءات(بالتعبير اللفظي 

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

معرفة النص (القراءات اإليطالية  -

الدرامي، معرفة الشخصية المسرحية 

  ؛)تمثل المعاني جلوسا/ ومعرفة الدور

معرفة النص الدرامي، (قراءة أمريكية  -

/ الشخصية المسرحية ومعرفة الدورمعرفة 

 ؛)تمثل المعاني وقوفا

19 

20  

 )توليف وتقويم ودعم(

21 

  التوازن الطبيعي 

 وحماية الطبيعة

22 

23  

 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  
  التغذية 

   والصحة

 والرياضة

  4مرحلة ال

في نھاية من السنة الرابعة، في وضعية  

واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى  دالة،

منتوجا ) ة(، يقدم المتعلممالئمةأسناد 

مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالتعبير 

 ).لعب األدوار(

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم

 تخيل حكاية ولعب دور(لعب دور  -

شخصية فيھا، بناء حكاية وإكمال دور، أو 

اقتباس نص مسرحي أو تأليفه أو تحويره 

  ).ولعب دور شخصية فيه

 

27 

28  

 )توليف وتقويم ودعم(

29 
  عالم 

  األسفار 

 والرحالت

30 

31  

 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 الخامسة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية 
 واإلنسانيةوالوطنية 

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة الخامسة، 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
) ة(، يقدم المتعلممالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
بتمارين التسخين واالسترخاء والتنفس 

 لفظي والجسدي،وإيقاظ الحواس، التعبير ال
الحركة واإليقاع والرقص واإلنشاد  الحوار،
 ).لعب األدوار(والتعبير

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  التسخين واالسترخاء، التنفس، إيقاظ الحواس؛ -
القراءات اإليطالية والقراءة (التعبير اللفظي  -

  ؛)األمريكية
 الحوار؛ -
 واإليقاع والرقص واإلنشاد؛ الحركة -
  ؛)التموقع والحركة(التعبير الجسدي -
 ).لعب األدوار(التعبير  -

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

الحياة الثقافية 
  والفنية

6  

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

  العلم
 التكنولوجياو

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة، 

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
) ة(، يقدم المتعلممالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
بمكونات النص المسرحي والبناء 

 ).الدراماتورجيالتحليل (الدرامي

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  :مكونات النص المسرحي -

 األحداث / الحدث المواضيع، / الموضوع 
  األفكار؛ / والفكرة

 الخارجي، البعد(الشخصيات/  الشخصية 
  ؛)االجتماعي والبعد النفسي البعد
 ؛)منعدمة/  وھمية/  واقعية( األزمنة/  الزمان  
 ؛)متخيلة/  واقعية( األمكنة/  المكان  

تصاعد / الحدث/ االستھالل (البناء الدرامي  -
 ).الحل والنھاية/ تھاوي الحدث/ الذروة/ الحدث 

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  

 حقوق اإلنسان
  والمواطنة 

  والسلوك المدني

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  اإلدماجأسبوع تعلم  16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

  وسائل االتصال
 والتواصل

  3المرحلة 
في نھاية المرحلة الثالثة من السنة الخامسة،  

واعتمادا على مكتسباته  في وضعية دالة،
) ة(المتعلم، يقدم مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .)المعطيات السينوغرافية( بتقنيات مسرحية

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  الديكور؛  -
  األكسسوارات؛ -
  المؤثرات الضوئية؛ -
  المؤثرات الصوتية؛ -
  المالبس؛ -
  الماكياج؛ -
-... 

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

 المظاھر العمرانية  21
واالجتماعية في 

  القرية 
 والتنمية

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

عالم الفالحة   26
  والصناعة 

اإلنتاج وحماية و
 البيئة

  4مرحلة ال
من السنة الخامسة، في وضعية في نھاية  

واعتمادا على مكتسباته السابقة وعلى  دالة،
منتوجا ) ة(، يقدم المتعلممالئمةأسناد 

مسرحيا بتوظيف مكتسباته المرتبطة 
 .بالتسخين واألداء التمثيلي

  :بتوظيف مسرحيا )ة(يعبر المتعلم
  التسخين الصوتي والحركي؛ -
للتعبير عن مواقف معينة تقمص شخصيات  -

باستحضار مظاھرھا الخارجية والنفسية 
 .واالجتماعية

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

  الصحة والتغذية 
والرياضة واألسفار

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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 السادسة السنة 
  الموارد  الكفاية أو مراحل الكفاية  المجاالت  األسابيع

  تشخيصيالتقويم أسبوع ال  1

2  

القيم اإلسالمية والوطنية 
  واإلنسانية

  1المرحلة 
في نھاية المرحلة األولى من السنة 

واعتمادا  السادسة، في وضعية دالة،
أسناد على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا ) ة(، يقدم المتعلممالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بتمارين 
التسخين واالسترخاء والتنفس وإيقاظ 
 الحواس، التعبير اللفظي والجسدي،

الحركة، اإليقاع والرقص  الحوار،
 التحليل الدراماتورجي، واإلنشاد،

.المعطيات السينوغرافية واألداء التمثيلي

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
  التسخين،االسترخاء، التنفس، إيقاظ الحواس؛ -
   التعبير اللفظي؛ -
 الحوار؛ -
  الحركة ؛ -
 اإليقاع والرقص واإلنشاد؛ -
  التعبير الجسدي؛ -
  التحليل الدراماتورجي؛ -
  سينوغرافية ؛معطيات  -
 .األداء التمثيلي -

3  

4  
 )توليف وتقويم ودعم(

5  

  6  الحياة الثقافية والفنية

7  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج  8

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية  9

10 

  العلم
 التكنولوجياو

  2المرحلة 
في نھاية المرحلة الثانية من السنة 

واعتمادا  السادسة، في وضعية دالة،
أسناد على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا ) ة(، يقدم المتعلممالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة التحليل 

 .الدراماتورجي

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
 .التحليل الدراماتورجي -

11  

12  
 )توليف وتقويم ودعم(

13  
 حقوق اإلنسان
  والمواطنة 

  والسلوك المدني

14  

15  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 16

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 17

18 

  وسائل االتصال
 والتواصل

  3المرحلة 
المرحلة الثالثة من السنة في نھاية  

واعتمادا  السادسة، في وضعية دالة،
أسناد على مكتسباته السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا ) ة(، يقدم المتعلممالئمة
بتوظيف مكتسباته المرتبطة بمعطيات 

 .سينوغرافية

  :بتوظيف مسرحيا )ة(يعبر المتعلم
  الديكور؛ - 
  األكسسوارات؛ - 
  الضوئية؛المؤثرات  - 
  المؤثرات الصوتية؛ - 
  الماكياج؛  - 
 المالبس؛ - 

19 

20  
 )توليف وتقويم ودعم(

21 
  المظاھر العمرانية 

  واالجتماعية في القرية 
 والتنمية

22 

23  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 24

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 25

26  

  عالم الفالحة والصناعة 
 وحماية البيئة اإلنتاجو

  4مرحلة ال
في نھاية من السنة السادسة، في  

واعتمادا على مكتسباته  وضعية دالة،
، يقدم مالئمةأسناد السابقة وعلى 

منتوجا مسرحيا بتوظيف ) ة(المتعلم
مسرحي مكتسباته المرتبطة ببناء عرض 

 .وتأديته

  :مسرحيا بتوظيف )ة(يعبر المتعلم
قراءة نص،توزيع (بناء عرض مسرحي  - 

تحديد المشاھد والمناظر  األدوار،معرفة الفضاءات،
  ؛...)والمؤثثات

  التسخين الصوتي والحركي؛ - 
  األداء التمثيلي ؛ - 
 .تقديم عرض مسرحي - 

27 

28  
 )توليف وتقويم ودعم(

29 

  الصحة والتغذية 
 والرياضة واألسفار

30 

31  
 )توليف وتقويم ودعم(

  أسبوع تعلم اإلدماج 32

  أسبوع تقويم درجة نماء الكفاية 33

  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  البدنيةمادة التربية 
  التوجيھات التربوية. 1

 المرتبطة المستجدات يواكب منھجي اختيار ضوء في  البدنية التربية بمادة الخاصة التربوية التوجيھاتوالبرامج  تصميم تم
 لما الوظيفي االستثمار من ذلك في منطلقا ببالدنا، والتكوين التربية منظومة إصالح سياق في التربوية المناھج بتجديد
 مقاربة اعتماد مع عامة، بصورة اإلنسانية المعرفة حقول وفي خاصة، التربية حقل في الدراسات مختلف إليه توصلت
 البعد ،والكفايات المھارات بعد ،الوجداني االجتماعي البعد( األبعاد جميع بين التوازن مبدأ تراعي ومتكاملة شمولية
 مختلف وبين ،)جسدي فني، فكري،( التعبير وأساليب المعارف أنواع مختلف وبين ،)والتجريدي التجريبي البعد ،المعرفي
بصفة خاصة حاجات المتعلمات  ھذه البرامج والتوجيھات التربوية تستحضر كما). عملي- تطبيقي(  التكوين جوانب

 منھاجه تنفيذ ومتطلبات االبتدائي بالتعليم التدريس خصوصيات وكذلك بھا، يمرون التي العمرية المرحلة في المتعلمينو
  . إرساؤھا سيتم التي والموارد  المستھدفة الكفايات وتحديد الدراسي،
 والسوسيو الحركية والحسية المعرفية الناحية من )ة(المتعلم شخصية بناء في قصوى أھمية البدنية التربية مادة وتكتسي
 على يساعده مما ، )ة(المتعلم حياة في إلزاميا وحقا بيولوجية حاجة والرياضية البدنية األنشطة ممارسة تعتبر حيث عاطفية،
 والقياس، كالحساب، األخرى المواد وموارد البدنية التربية مادة في المكتسبة الموارد بين عالقات وربط تحويل

من  والمتعلمات المتعلمين لحرمان عائقا الرياضية التجھيزات على المؤسسة توفر عدم يشكل أن يجب وال. الخ...والقراءة،
 لكي للمتعلم الفرصة إلتاحة بسيطة، كانت ولو المتوفرة، والتجھيزات، بل يمكن استغالل الفضاء حصص التربية البدنية

  .زمالئه مع ومتنوعة غنية حركية تجربة يعيش

  :بتخصيص وذلك البدنية، التربية في المستھدفة الكفايات لتصريف امنھجي اإطار اإلدماج بيداغوجيا اعتماد تم وقد

 مرحلة؛ وبكل دراسي مستوى بكل الخاصة المستھدفة بالكفاية المرتبطة الموارد إلرساء فترات 
 اإلدماجية الوضعيات باستثمار اإلدماج لتعلم فترات. 

 لدى الكفايات إلنماء أساسي كمدخل اللعب على االبتدائي التعليم في البدنية التربية بمادة المرتبطة الموارد إرساء ويرتكز
 شكل على الموارد إلدماج فترات تليه والذي. واالجتماعي والفكري والنفسي البدني المستوى على والمتعلمات المتعلمين
  .الموارد ھذه إلدماج للمتعلم الفرصة إلتاحة إدماجية وضعيات

األستاذات  على يتعين فإنه الرياضية، األنشطة لممارسة والسادسة الخامسة السنتين متعلمات ومتعلمي تأھيل أجل ومن
 قدراتھم وإنماء حركية مھارات اكتساب من لتمكينھم ،والفردية الجماعية لأللعاب التمھيدية باأللعاب يھتموا أن األساتذةو

 في لدورھا بالنظر المؤسسة صعيد على المدرسية الرياضية للجمعية الكافية األھمية إعطاء كذلك الضروري ومن .البدنية
 بين والبناء اإليجابي التنافس من جو وإرساء إضافية، تعلمات اكتساب أجل من المتعلمين والمتعلمات أمام الفرصة إتاحة
 المتعلمين والمتعلمات مواھب صقل في إسھامھا إلى باإلضافة المجاورة، المؤسسات وبين المؤسسة نفس داخل األقسام

  .والوطنية والجھوية واإلقليمية المحلية البطوالت في للمشاركة المرشحين

 من الرفع أجل من وذلك الموارد، إٍرساء على )ة(األستاذ لمساعدة أساسيا مرجعا الوزارة أعدته الذي األلعاب دليل ويعتبر
 والوضعيات األلعاب أن كما البدنية، التربية مجال في اإلبتدائي التعليم بمؤسسات والمتعلمين المتعلمات لدى التعلمات جودة

 مادة حصص تطبيق عند بھا يستأنس أن )ة(لألستاذ يمكن توجيھية صبغة تكتسي الدليل ھذا في المقترحة البيداغوجية
 فإن األسبوع، في حصتين بمعدل حصة، عشر اتإثن تتضمن أسابيع ةست من تتكون مرحلة كل أن وحيث. البدنية التربية
 أو ألعاب وإبداع انتقاء أو مناسبة، يراھا التي التعديالت إدخال بعد مرحلة كل في مرتين اللعبة  تطبيق صالحية )ة(لألستاذ

 والمتعلمين المتعلمات عدد( فيه يعمل الذي واالجتماعي التربوي المحيط لخصوصيات ومالئمة غنية أخرى وضعيات
 المتعلمات تفاعل درجة الثقافية، الخصوصيات الطقس، حالة الرياضية، والتجھيزات المعدات المھاراتي، ومستواھم
 ).الخ...اللعبة مع والمتعلمين

  البدنية التربية مادة تعريف. 1.1 

 دراسية مادة وھي التعليم، أسالك جميع في العامة التربية من يتجزأ ال وجزءا إلزامية تعليمية مادة البدنية التربية تعتبر
 بدنية مھارات إكسابه تتوخى كما ،)ة(المتعلم مؤھالت تنمية في والرياضية البدنية األنشطة مزاولة خالل من تساھم

 بيئات مع التكيف على قادرا وجعله الحياة وبجودة بصحته االھتمام على تعويده قصد بھا المرتبطة بالمعارف مصحوبة
 .حياته طوال مختلفة

 االبتدائي بالتعليم البدنية التربية أھداف. 2.1

 األساسية؛ والحركية اإلدراكية القدرات وتنمية المھارات اكتساب 
 والبيئة؛ الحياة ونوعية الصحة بمجاالت المتعلقة المعارف اكتساب 
 وتحمل االستقاللية على والقدرة الشريف والتنافس الرياضة بأخالقيات المرتبطة والسلوكات المواقف اكتساب 

.المسؤولية
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  االبتدائي بالتعليم )ة(المتعلم وحاجات خصائص. 3.1

   والثانية األولى نتينبالس )ة(المتعلم وحاجات خصائص. 1.3.1

  . األخيرة ھذه من انطالقا تحدد الحاجات أن أساس على ،فقط الخصائص تحديد على االقتصار تم منھجية ألسباب

 المعرفي، الحسحركي،: الثالثة التربوية المجاالت على اعتمادا الخصائص أھم تحديد تم قد أنه إلى ھنا اإلشارة وتجدر
  .االبتدائي سلكال مستوى على البرنامج ھذا تطبيق في المتدخلين مھام لتسھيل محاولة في وذلك االجتماعي، والوجداني

  الحسحركي المجال. 1.1.3.1
 الجھد؛ تحمل صعوبة  
 الحركة؛ عفوية  
 بسيطة؛ وضعيات في ولو الحركي التنسيق صعوبة  
 التنفس؛ بكيفية الوعي عدم  
 التوازن؛ صعوبة  
 الفردية الجانبية مشكل.  

  المعرفي المجال.2.1.3.1
 واألحجام؛ المسافات تقدير صعوبة  
 الحركي؛ البصري التقدير صعوبة  
 المكان؛ و الزمان في الذات تنظيم و إدراك صعوبة  
 والتركيز؛ االنتباه ضعف  
 مبسطة؛ وضعيات في ولو المعلومات ومعالجة تحليل صعوبة   
 الخارجية للمؤثرات االستجابة بطء.  

  االجتماعي الوجداني المجال. 3.1.3.1
 الذات؛ حول التمركز  
 مزاجية؛ سلوكات  
 اآلخرين؛ نقد إزاء حساسية  
 الھزيمة؛ تقبل عدم   
 الغير على اللوم إلقاء .  

  والسادسة والخامسة والرابعة الثالثة نواتبالس )ة(خصائص وحاجات المتعلم. 2.3.1

  الحسحركي المجال. 1.2.3.1
 الجسدي؛ النمو وثيرة تباطؤ  
 ؛)المقننة الرياضية المھارات وكذلك العامة الحركية المھارات إلتقان مھمة فترة( الحركية المھارات إتقان إمكانية  
 والمكان؛ الزمان في الذات إدراك في )ة(المتعلم إمكانات تحسن   
 الحركة؛ أثناء الذاتي التقويم على القدرة  
 والذكور اإلناث بين الجسدية الفوارق ظھور بداية.  

  المعرفي المجال. 2.2.3.1
 الواقعي؛ العمل إلى الميل  
 التكرار؛ من االستفادة إمكانية  
 والقوانين؛ القواعد استيعاب سھولة  
 االستطالع؛ حب  
 ؛)الغربلة( المعطيات تمييز على القدرة  
 المختلفة؛ الوضعيات مع التفاعل على القدرة  
 االنتباه؛ وحدة التركيز مدة تزايد  
 االبتكار على للقدرة التدريجي النضج.  

  االجتماعي الوجداني المجال. 3.2.3.1
 المماثل؛ الجنس نحو االنجذاب  
 منتظمة؛ لمجموعات االنتماء إلى الميل  
 الزعامة؛ إلى الميل  
 المسؤولية؛ تحمل على القدرة  
 المھارات؛ وإبراز المواجھة حب  
 األقران مع االجتماعي التفاعل تزايد. 
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  بھا المتصلة والموارد ومراحلھا اتالكفاي. 2 

  مراحلھاوالكفايات . 1.2

  الكفــــــاية مرحلــــة ىالمستو
  الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانيةالمرحلة األولى المرحلة

سنة األولى
ال

في نھاية ھذه المرحلة وفي   
) ة(المتعلموضعية دالة يؤدي 

حركات بدنية متناسقة في 
  .الجري والقفز والرمي

في نھاية ھذه المرحلة وفي
) ة(وضعية دالة يؤدي المتعلم

حركات بدنية متناسقة في 
الجري والقفز والرمي 
والمشي وألعاب المالحظة 
والتركيز واالنتباه في 

  .فضاءات مختلفة

في نھاية ھذه المرحلة وفي 
) ة(المتعلموضعية دالة يؤدي 

حركات بدنية منظمة فردية 
  .وجماعية

في نھاية ھذه المرحلة وفي 
) ة(وضعية دالة يؤدي المتعلم

حركات بدنية منظمة فردية 
  .وجماعية بتوظيف أداة

  .حركات بدنية منظمة فردية وجماعية بتوظيف أداة) ة(في نھاية السنة األولى، وفي وضعية دالة، يؤدي المتعلم

سنة
ال

 
الثانية

 وفي  المرحلة ھذه نھاية في  
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
  .والرمي والقفز الجري

وفي المرحلةھذهنھايةفي
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والرمي والقفز الجري
 المالحظة وألعاب والمشي
 في واالنتباه والتركيز
  .مختلفة فضاءات

 وفي  المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 فردية منظمة بدنية حركات
  .وجماعية

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 فردية منظمة بدنية حركات
  .أداة بتوظيف وجماعية

  .حركات بدنية منظمة فردية وجماعية بتوظيف أداة) ة(ة، وفي وضعية دالة، يؤدي المتعلمفي نھاية السنة الثاني

سنة
ال

 
الثالثة

 وفي المرحلة ھذه نھاية في  
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
  .والقذف والرمي والقفز الجري

 وفي  المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والبطيء السريع الجري
 والقذف والرمي والقفز

  .والتوازن

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في منظمة بدنية حركات
 والتوازن والرمي الجري

  .الجماعية واأللعاب

 وفي  المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 مستعمال منظمة بدنية حركات
 والقفز الجري مھارات
 والتوازن والقذف والرمي
  .الجماعية واأللعاب

حركات بدنية منظمة مستعمال مھارات الجري والقفز والرمي )ة(ة، وفي وضعية دالة، يؤدي المتعلمفي نھاية السنة الثالث
  .والقذف، والتوازن واأللعاب الجماعية والتسلق والجمباز

سنة
ال

 
الرابعة

 وفي المرحلة ھذه نھاية في  
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
  .والقذف والرمي والقفز الجري

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والرمي والقفز الجري
 واستعمال والتوازن والقذف
  .اللعب أدوات

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في منظمة بدنية حركات
 والتوازن والرمي الجري
  .الجماعية واأللعاب والتسلق

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 مستعمال منظمة بدنية حركات
 والقفز الجري مھارات
 والتوازن والقذف والرمي
 والتسلق الجماعية واأللعاب
  .والجمباز

حركات بدنية منظمة مستعمال مھارات الجري والقفز والرمي، ) ة(وفي وضعية دالة، يؤدي المتعلم ة،في نھاية السنة الرابع
  .والقذف والتوازن واأللعاب الجماعية والتسلق والجمباز

سنة
ال

 
سة
الخام

 وفي المرحلة ھذه نھاية في  
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والرمي والقفز الجري

  .الجمباز ومطافات

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي  دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والرمي والقفز الجري

 الھواء وأنشطة والتوازن
  .الطلق

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في منظمة بدنية حركات
 الجماعية واأللعاب الجري

  .التعبيرية والحركات

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 وألعاب منظمة بدنية حركات
 تعبيرية وحركات جماعية
 وتوظيف المبارزة وأنشطة
  .الرياضة أدوات

وأنشطة حركات بدنية منظمة وألعاب جماعية وحركات تعبيرية )ة(ة، وفي وضعية دالة، يؤدي المتعلمفي نھاية السنة الخامس
  .المبارزة وتوظيف أدوات الرياضة

سنة
ال

 
سة
ساد

ال
 وفي المرحلة ھذه نھاية في  

) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والرمي والقفز الجري

  .الجمباز ومطافات

وفيالمرحلةھذهنھايةفي
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في متناسقة بدنية حركات
 والرمي والقفز الجري

 الھواء وأنشطة والتوازن
  .الطلق

 وفي المرحلة ھذه نھاية في
) ة(المتعلم يؤدي دالة وضعية
 في منظمة بدنية حركات
 الجماعية واأللعاب الجري

  .التعبيرية والحركات

 وضعية وفي المرحلة ھذه في
 حركات) ة(المتعلم يؤدي دالة
 جماعية وألعاب منظمة بدنية

 وأنشطة تعبيرية وحركات
 أدوات وتوظيف المبارزة
  .الرياضة

حركات بدنية منظمة وألعاب جماعية وحركات تعبيرية وأنشطة )ة(دسة وفي وضعية دالة يؤدي المتعلمفي نھاية السنة السا
  .المبارزة وتوظيف أدوات الرياضة
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  ارد المتصلة بالكفاياتوالم. 2.2

  ىالمستو
 المتصلة األساسية الموارد

  األولى بالمرحلة
 المتصلة األساسية الموارد

  الثانية بالمرحلة
 المتصلة األساسية الموارد

  الثالثة بالمرحلة
 المتصلةالموارد األساسية 

  بالمرحلة الرابعة

 السنة
  األولى

  والرمي والقفز الجري

 والرمي والقفز الجري
 المالحظة وألعاب والمشي،

 في واالنتباه والتركيز
  مختلفة فضاءات

 فردية منظمة بدنية حركات
  وجماعية

 فردية منظمة بدنية حركات
  أداة بتوظيف وجماعية

 السنة
  الثانية

  والرمي والقفز الجري

 والرمي والقفز الجري
 المالحظة وألعاب والمشي،

 في واالنتباه والتركيز
  مختلفة فضاءات

 فردية منظمة بدنية حركات
  وجماعية

 فردية منظمة بدنية حركات
  أداة بتوظيف وجماعية

 السنة
  الثالثة

 والرمي والقفز الجري
 والقذف

 والبطيء، السريع الجري
 والقذف والرمي والقفز

  والتوازن

 والتوازن والرمي الجري
  الجماعية واأللعاب

 منظمة بدنية حركات
 الجري مھارات مستعمال
 والقذف والرمي، والقفز
  الجماعية واأللعاب والتوازن

 السنة
  الرابعة

 والرمي والقفز الجري
 والقذف

 والرمي، والقفز الجري
 استعمالو والتوازن والقذف

  اللعب تأدوا

 والتوازن، والرمي الجري
  الجماعية واأللعاب والتسلق

 منظمة بدنية حركات
 الجري مھارات مستعمال
 والقذف والرمي، والقفز
 الجماعية واأللعاب والتوازن

  والجمباز والتسلق

 السنة
  الخامسة

 والرمي والقفز الجري
  الجمباز ومطافات

 والرمي، والقفز  الجري
 الھواء وأنشطة والتوازن

  الطلق

 في منظمة بدنية حركات
 الجماعية واأللعاب الجري

  التعبيرية والحركات

 وألعاب منظمة بدنية حركات
 تعبيرية، وحركات جماعية
 وتوظيف المبارزة وأنشطة

  الرياضة أدوات

 السنة
  السادسة

 والرمي والقفز الجري
  الجمباز ومطافات

 والرمي، والقفز الجري
 الھواء وأنشطة والتوازن

  الطلق

 الجماعية واأللعاب الجري
  التعبيرية والحركات

 وألعاب منظمة بدنية حركات
 تعبيرية، وحركات جماعية
 وتوظيف المبارزة وأنشطة

  الرياضة أدوات
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2.6.2. Eléments du programme  

Semaines  Paliers  Unités  Thèmes 
Compréhension 
/ production 

orale
Grammaire  Conju‐

gaison 
Ortho‐
graphe  Lexique  Production 

écrite 

S1  Semaine d’évaluation diagnostique 

S 2 
P
al
ie
r 
1 

U.A. 1 
La 

civilisation 
marocaine 

Situer une série 
d’actions dans 

le temps 

Les types de 
phrases (1)

Imparfait:
être et 
avoir + 

verbes du 
1er gr

Quel / 
Quelle/ 
Qu’elle 

Utilisa‐
tion du 
diction‐
naire 

Ecrire une 
demande 
d’infor‐
mations S 3  Les types de 

phrases (2) 

S 4  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 5 

U.A. 2 

Les moyens 
d’infor‐
mation et 
de commu‐
nication 

Informer d’une 
série 

d’événements 

Les 
expansions du 

nom
Imparfait: 
verbes du 
2ème gr 

  

Le 
pluriel 
des 

noms en 
ou / eu, 
al / ail 

Les 
syno‐
nymes 

Terminer / 
trouver une 
suite ou un 
début à une 
histoire S 6 

L’expansion et 
la réduction 
de la phrase

S 7  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 8  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 9  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 10 

P
al
ie
r 
2 

U.A. 3 

Les voyages, 
les 

excursions 
et les jeux 

Décrire le  
déroulement 
d’une action 

 Le C.C.T 
Imparfait: 
verbes du 
3ème 
groupe

Où / ou 
La / là 

Utilisa‐
tion du 
diction‐
naire 

Rédiger un 
récit 

S 11  Le C.C.L 

S 12  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 13 

U.A. 4 

L’équilibre 
naturel et 
éducation à 
l’environ‐
nement 

Exprimer la 
modification 
d’un état 
(constater/ 
observer, 
décrire, 

comparer)

L’adjectif 
qualificatif 
épithète et 
attribut

Verbes 
pronomi‐
naux au 
passé 
(passé 

composé / 
imparfait)

Les 
accents  

Les 
préfixes
/ les 

suffixes 

Décrire un 
phénomène 
naturel 

S 14  La 
comparaison 

S 15  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 16  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 17  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 18 

P
al
ie
r 
3 

U.A. 5  L’art et la 
créativité 

Donner des 
instructions, des 
indications,  des 
informations 
pratiques

Les adjectifs 
numéraux 
cardinaux 

Impératif: 
être + 
avoir, 

verbes du 
1er gr

prêt/ 
près, 
peu/ 
peut/ 
peux 

Les 
noms 
compo‐
sés 

Rédiger une 
notice de 
fabrication 

S 19   Les adverbes 

S 20  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 21 

U.A. 6 
La santé et 
l’hygiène 
alimentaire 

Suggérer/ 
proposer à 
quelqu’un de 
faire quelque 

chose 

Le discours 
direct  

Impératif 
des 

verbes du 
2ème gr  

ce / se / 
ceux, 
leur / 
leurs 

Les 
anto‐
nymes 

Ecrire un 
dialogue 

S 22 

Le discours 
indirect 
(verbe 

introduit au 
présent)

S 23  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 24  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 25  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 26 

P
al
ie
r 
4 

U.A. 7  Le droit de 
l’enfant 

Exprimer un 
jugement / 
Justifier son 
point de vue 

La voix active 
et la voix 
passive 

Impératif 
des 

verbes du 
3ème gr 

Les 
lettres 
muettes 

Les 
homo‐
nymes 

Ecrire une 
lettre 

d’excuse 
S 27  La cause 

S 28  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 29 
U.A. 8 

L’économie 
et le monde 
des affaires 

Persuader/ 
Convaincre 

Le C.C.M 
Impératif 
des 

verbes 
pronomin

aux

Le pluriel 
des 
noms 
compo‐
sés 

Le sens 
propre 
et le 
sens 
figuré 

Ecrire une 
affiche 

publicitaire S 30  La négation 

S 31  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 32  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 33  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 34  Activités de fin d’année scolaire 



 

32   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكلب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 33

 

 Les ressources relatives aux compétences 

Ressources relatives au palier 1 (oral er écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Situer une  série d’action dans  le  temps :  indiquer  la date  (jour, heure, année) de   chacune des actions, préciser  la 
succession des actions, utiliser l’énumération (tout d’abord, ensuite, enfin)… 

- Informer d’une série d’événements : parler des personnages, des  lieux, des actions, utiliser des connecteurs ou des 
indicateurs temporels (un jour, la veille, l'année suivante, d'abord, ensuite, alors, enfin… 

- Ecouter et comprendre un dialogue, un récit, un conte, une saynète, un sketch… ; 
- Observer et comprendre une image, un dessin, un poster ; 
- Produire un énoncé oral informatif et/ou narratif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Articuler correctement ; 
- Prononcer correctement ; 
- Utiliser la bonne intonation ; 
- S’exprimer à voix haute et intelligible ; 
- Mettre  en œuvre des  stratégies de  lecture pour  lire  et  construire  le  sens d’un  texte  à dominante  informative ou 
narrative  (identifier  un  texte  informatif  et/ou  narratif,  identifier  des  personnages,  chercher  et  prélever  des 
informations,...); 

- Utiliser le dictionnaire pour trouver le sens d’un mot, 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible (lire de manière fluide, respecter la ponctuation 
dans l’oralisation du texte, respecter les liaisons et les enchainements obligatoires, utiliser l’intonation adéquate); 

- Respecter les règles de fonctionnement de la langue (utiliser correctement le présent de l’indicatif, le passé composé, 
l’imparfait   de être et avoir,  l’imparfait du 1er et du 2ème groupe,  les quatre types de phrases,  l’expansion du nom, 
l’expansion et la réduction de la phrase, respecter la marque du pluriel, distinguer quel/quelle/qu’elle… ;  

- Ecrire une demande d’informations concernant la civilisation marocaine ; 
- Trouver une suite ou un début à une histoire… 
Ressources relatives au palier 2 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Décrire le déroulement d’une action (préciser le type d’action, le temps, décrire les personnages, les lieux, parler des 
effets produits ; 

- Exprimer la modification d’un état (constater, observer, décrire, comparer)… 
- Produire un énoncé  oral informatif et/ou narratif et/ou descriptif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante descriptive; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture ; 
- Respecter  les règles de fonctionnement de  la  langue (utiliser  l’imparfait,  les verbes pronominaux au passé,  l’adjectif 
qualificatif, le CCT, le CCL, les préfixes /les suffixes, marquer les accents, ou/où, la/là; 

- Rédiger un récit ; 
- Décrire un phénomène naturel ;
Ressources relatives au palier 3 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Donner  des  instructions,  des  indications,  des  informations  pratiques  (indiquer  un  chemin  à  suivre,  inciter  à 
l’imagination, la création, la confection…) ; 

- Suggérer/ proposer à quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose; 
- Produire un énoncé  informatif et/ou narratif et/ou descriptif et/ injonctif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante injonctive; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible; 
- Respecter  les  règles de  fonctionnement de  la  langue  (utiliser  l’impératif présent,  le discours direct et  indirect,  les 
adjectifs numéraux cardinaux, les adverbes, distinguer ce/se/ceux, leur/leurs, prêt/près, peu/ peut/peux; 

- Rédiger une notice de fabrication; 
- Ecrire un dialogue pour suggérer/proposer à quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose ; 
Ressources relatives au palier 4 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Porter un jugement favorable ou défavorable sur quelqu’un ou quelque chose ; 
- Exprimer un point de vue : utiliser  les verbes d’opinion (penser, trouver, croire…), des  locutions prépositionnelles (à 
mon avis, pour moi…), justifier un point de vue ; 

- Persuader et convaincre quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose (faire appel à des sentiments, à la raison, 
présenter des preuves, des exemples…); 

- Produire un énoncé oral  informatif et/ou narratif et/ou descriptif et/ou  injonctif et/ou argumentatif en utilisant un 
vocabulaire adéquat ; 

- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante argumentative; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible; 
- Respecter  les  règles  de  fonctionnement  de  la  langue  (utiliser    l’impératif  présent,  le  conditionnel  présent,  la  voix 
active et la voix passive, le CCM, la cause, la négation, savoir comment trouver le pluriel des noms composés ; 

- Ecrire une lettre d’excuse, une affiche publicitaire … ;
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2.6. Programme de la 6ème  année du primaire 

2.6.1. Paliers des compétences et progression des ressources 

 Paliers des compétences 

P
al
ie
r 
1
 

(Oral) 

Au  terme du premier palier de  la 6ème année,  face à une  situation de  communication et à partir d’images, de 

textes et/ou de documents, l’apprenant(e) produit un énoncé oral informatif et/ou narratif de sept phrases pour 

situer  une  série  d’actions  dans  le  temps,  informer  d’une  série  d’événements,  en  mobilisant  ses  ressources 

relatives à la construction de la phrase, à la prononciation, à l’intonation, au vocabulaire approprié, à la cohérence 

logique et chronologique et au type d’énoncé produit.

(Ecrit) 

Au  terme du premier palier de  la 6ème année,  face à une  situation de  communication et à partir d’images, de 

textes et/ou de documents,  l’apprenant(e) produit, à  l’écrit, un  texte  informatif et/ou narratif de huit phrases 

pour situer une série d’actions dans  le temps,  informer d’une série d’événements, en mobilisant ses ressources 

relatives  à  la  construction  de  la  phrase,  au  vocabulaire  approprié,  à  l’orthographe,  à  la  cohérence  logique  et 

chronologique et au type de texte produit.

P
al
ie
r 
2
 

(Oral) 

Au terme du deuxième palier de la 6ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 

et/ou de documents, l’apprenant(e) produit un énoncé oral informatif, narratif et/ou descriptif de huit phrases pour 

décrire  le  déroulement  d’une  action  (lieu,  personnages,  actions,  temps),  exprimer  la modification  d’un  état,  en 

mobilisant ses ressources relatives à  la construction de  la phrase, à  la prononciation, à l’intonation, à la cohérence 

logique et chronologique et au type d’énoncé produit.

(Ecrit) 

Au terme du deuxième palier de la 6ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 

et/ou de documents, l’apprenant(e) produit, à l’écrit, un texte informatif, narratif et/ou descriptif de neuf phrases pour 

décrire  le  déroulement  d’une  action  (lieu,  personnages,  actions,  temps),  exprimer  la modification  d’un  état,  en 

mobilisant  ses  ressources  relatives  à  la  construction  de  la  phrase,  à  l’orthographe,  au  vocabulaire  approprié,  à  la 

cohérence logique et chronologique et au type de texte produit.

P
al
ie
r 
3
 

(Oral) 

Au  terme du  troisième palier de  la 6ème année,  face à une situation de communication et à partir d’images, de 

textes et/ou de documents, l’apprenant(e) produit un énoncé oral informatif, narratif, descriptif et/ou injonctif de 

huit  phrases  pour  donner  des  instructions,  des  indications,  des  informations  pratiques,  suggérer/proposer  à 

quelqu’un  de  faire  quelque  chose,  en mobilisant  ses  ressources  relatives  à  la  construction  de  la  phrase,  au 

vocabulaire  approprié,  à  la  prononciation,  à  l’intonation,  à  la  cohérence  logique  et  chronologique  et  au  type 

d’énoncé produit. 

(Ecrit) 

Au terme du troisième palier de la 6ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 

et/ou de documents,  l’apprenant(e) produit, à  l’écrit, un  texte  informatif, narratif, descriptif et/ou  injonctif de neuf 

phrases pour donner des instructions, des indications, des informations pratiques, suggérer/proposer à quelqu’un 

de  faire  quelque  chose,  en mobilisant  ses  ressources  relatives à  la  construction de  la phrase,  à  l’orthographe,  au 

vocabulaire approprié, à la cohérence logique et chronologique et au type de texte produit. 

P
al
ie
r 
4
 

(Oral) 

Au  terme  de  la  6ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images,  de  textes  et/ou  de 

documents, l’apprenant(e) produit un énoncé oral informatif, narratif, descriptif, injonctif, et/ou argumentatif de 

huit  phrases  pour  exprimer  un  jugement,  justifier  son  point  de  vue,  persuader/convaincre,  en mobilisant  ses 

ressources  relatives  à  la  construction  de  la  phrase,  au  vocabulaire  approprié,  à  la  cohérence  logique  et 

chronologique, à la prononciation, à l’intonation et au type d’énoncé produit.

(Ecrit) 

Au  terme  de  la  6ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images,  de  textes  et/ou  de 

documents,  l’apprenant(e)(e)  produit,  à  l’écrit,  un  texte  informatif,  narratif,  descriptif,  injonctif,  et/ou 

argumentatif de dix phrases pour  exprimer un  jugement,  justifier  son point de  vue, persuader/convaincre,  en 

mobilisant ses ressources relatives à la construction de la phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié, à la 

cohérence logique et chronologique et au type de texte produit.
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Semaines  Paliers  Unités  Thèmes 
Compréhension / 

production orale 

Gram‐

maire 

Conju‐

gaison 

Ortho‐

graphe 
Lexique 

Production 

écrite 

S 18 
P
al
ie
r 
3 

U.A. 5 
La santé et 

le bien‐être 

Donner un conseil 

/ une instruction 

Le complé‐

ment 

d’objet 

direct 

Le futur 

simple : 

verbes du 

1er et 

2ème gr 

Mots en 

« eur » 

Les 

anto‐

nymes 

Ecrire un 

mode 

d’emploi 

S 19 

Le complé‐

ment 

d’objet 

indirect 

S 20  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 21 

U.A. 6 
La sécurité 

routière 

 

Permettre / 

interdire 

Les types 

de phrases 

(1) 
Le futur 

simple : 

verbes du 

3ème gr 

(aller + 

verbes 

usuels) 

Les 

homony

mes 

et/est‐

é/er, 

on/ont, 

son/son

t, 

c’est/ce

s/ses 

Les 

familles 

de mots 

Etablir des 

règles de vie 

S 22 

Les types 

de phrases 

(2) 

S 23  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 24  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 25  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 26 

P
al
ie
r 
4 

U.A. 7 

La science, 

la 

technologie 

Défendre un point 

de vue 

Les 

adjectifs et 

les 

pronoms 

démon‐

stratifs 

Le futur 

proche / 

Le passé 

récent 

« leur, 

leurs» : 

« ce, se, 

ceux » 

« La, l’a, 

là » 

Les 

homo‐

nymes 

Ecrire un 

dialogue 

S 27 

Les 

adjectifs et 

les 

pronoms 

possessifs 

S 28  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 29 

U.A. 8 

La 

protection 

de 

l’environ‐

nement 

Persuader / Faire 

agir 

Les 

adverbes 

L’impérati

f présent : 

« être », 

« avoir » 

et 

quelques 

verbes 

usuels 

Les 

mots 

inva‐

riables 

Les 

préfixes 

/ Les 

suffixes 

Rédiger une 

lettre 

persuasive 

(incitative) 
S 30 

La coordi‐

nation 

S 31  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 32  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 33  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 34  Activités de fin d’année scolaire 
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Ressources relatives au palier 2 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Exprimer ses sentiments, ses goûts (dire ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas…), ses émotions (surprise, admiration, dégoût, intérêt…) ;  
- Décrire une personne en action : dire ce qu’elle fait, décrire ses actions (ses gestes, ses mouvements…), ses attitudes…; 
- Employer le lexique de la description physique et vestimentaire ; 
- Produire un énoncé  oral informatif et/ou narratif et/ou descriptif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante descriptive; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible; 
- Respecter  les règles de fonctionnement de  la  langue (utiliser correctement  le présent de  l’indicatif  le passé composé des verbes 
usuels, l’adjectif qualificatif, le complément du nom, respecter l’accord de l’adjectif qualificatif...); 

- Ecrire une carte de vœux ; 
- Dresser le portrait physique, vestimentaire d’une personne… ;
Ressources relatives au palier 3 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Donner un conseil, une instruction (employer le présent de l’indicatif, l’impératif présent, un verbe à l’infinitif, il faut+nom, il faut+infinitif…) ; 
- Permettre à quelqu’un de faire quelque chose/ interdire  (utiliser l’impératif présent, le verbe pouvoir/le verbe vouloir (au présent ou au futur) 
verbe permettre (au présent ou au futur) + de + infinitif), le verbe interdire de + infinitif, la négation avec ne …pas, la phrase nominale…) ; 

- Produire un énoncé  oral informatif et/ou narratif et/ou descriptif et/ou injonctif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante injonctive,; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible; 
- Respecter  les règles de fonctionnement de  la  langue (utiliser correctement  le futur,  le complément d’objet direct et  indirect,  les 
familles de mots, les antonymes, les homonymes, respecter les marques du pluriel...); 

- Ecrire un mode d’emploi ; 
- Etablir des règles de vie à la maison, à l’école, dans la rue…
Ressources relatives au palier 4 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Défendre un point de vue de façon simple ; 
- Persuader quelqu’un / le faire agir (faire appel à des sentiments, présenter des preuves…); 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante argumentative; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible; 
- Respecter les règles de fonctionnement de la langue (utiliser  correctement le futur proche, le passé récent, l’impératif présent des verbes 
usuels, les adjectifs et les pronoms démonstratifs et possessifs, les mots invariables, les préfixes et les suffixes, distinguer les homonymes ; 

- Ecrire un dialogue pour exprimer / défendre un point de vue ; 
- Rédiger une lettre persuasive ;

2.5.2. Eléments du programme 

Semaines  Paliers  Unités  Thèmes  Compréhension/
production orale  Grammaire  Conju‐

gaison 
Ortho‐
graphe  Lexique 

Produc‐
tion 
écrite

S1  Semaine d’évaluation diagnostique

S 2 

P
al
ie
r 
1 

U.A. 1 

Les 
vacances, 

les 
voyages 

Situer une action 
dans le temps 

La phrase 
verbale 

Présent 
de 

l’indicatif : 
verbes du 
1
er et 2ème 

gr

Les 
noms 
féminin
s en 

« é » ou 
« ée » 

Initiation au 
dictionnaire 
(classement 
des mots 

selon l’ordre 
alphabé‐
tique)

Mettre 
en 

ordre 
un 
récit, 
un 

conte
S 3  La phrase 

nominale 

S 4  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 5 

U.A. 2  L’histoire 
du Maroc 

Parler du 
déroulement d’un 

événement 

Les 
adjectifs/ les 
pronoms 
indéfinis

Passé 
composé : 
verbes du 
1
er et 2ème 

gr 

L’accord 
du 

participe 
passé 
avec 
être et 
avoir 

Utilisation du 
dictionnaire 
(trouver un 
mot dans le 
dictionnaire) 

Rédi‐
ger  un 
récit 

S 6 

Le participe 
présent et le 
participe 
passé

S 7  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 8  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 9  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 10 

P
al
ie
r 
2 

U.A. 3  Les sports, 
les loisirs 

Exprimer ses 
sentiments, ses 

goûts, ses 
émotions 

Le groupe 
nominal 
sujet et le 
groupe 
verbal

Présent 
de 

l’indicatif : 
verbes du 
3
ème  gr  

Tout / 
toute(s) 
/ tous 

Utilisation du 
dictionnaire : 
trouver le 

sens d’un mot 
(lire la 

définition) 

Ecrire 
une 
carte 
de 

vœux S 11 
Le 

complément 
du nom

S 12  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 13 

U.A. 4 

Les 
métiers et 

les 
professions 

Décrire une 
personne en 

action 

Les 
adjectifs/ 

Les pronoms 
indéfinis 

Passé 
composé : 
verbes du 
3ème gr 
(aller + 
verbes 
usuels) 

L’accord 
de 

l’adjectif: 
Particu‐
larités 

Les synonymes 

Dresse
r le 

portrai
t d’une 
person
ne S 14 

L’adjectif 
qualificatif 
épithète et 
attribut

S 15  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 16  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 17  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 
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P
al
ie
r 
2
 

(Oral) 
Au terme du deuxième palier de la 5ème année, face à une situation de communication et à partir d’images et/ou 
de  textes et/ou de documents,  l’élève produit un énoncé oral  informatif et/ou narratif et/ou descriptif de  six 
phrases pour exprimer ses sentiments, ses goûts et ses émotions, décrire une personne en action, en mobilisant 
ses  ressources  relatives  à  la  construction de  la phrase,  à  la prononciation,  à  l’intonation  et  au  type d’énoncé 
produit. au vocabulaire approprié et au type d’énoncé produit.
(Ecrit) 
Au terme du deuxième palier de  la 5ème année,  face à une situation de communication et à partir d’images, de 
textes  et/ou  de  documents,  l’apprenant(e)  produit  un  texte  informatif  et/ou  narratif  et/ou  descriptif  de  sept 
phrases pour exprimer ses sentiments, ses goûts et ses émotions, décrire une personne en action, en mobilisant 
ses ressources relatives à  la construction de  la phrase, à  l’orthographe, au vocabulaire approprié et au  type de 
texte produit. 

P
al
ie
r 
3
 

(Oral) 
Au terme du troisième palier de la 5ème année, face à une situation de communication et à partir d’images et/ou 
de  textes  et/ou de documents,  l’élève produit un  énoncé oral  informatif  et/ou narratif  et/ou descriptif  et/ou 
injonctif  de  sept  phrases  pour  donner  un  conseil/une  instruction,  exprimer  l’obligation,  en  mobilisant  ses 
ressources relatives à la construction de la phrase, à la prononciation, à l’intonation, au vocabulaire approprié et 
au type d’énoncé produit.
(Ecrit) 
Au terme du troisième palier de la 5ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 
et/ou  de  documents,  l’apprenant(e)  produit,  à  l’écrit,  un  texte  informatif  et/ou  narratif  et/ou  descriptif  et/ou 
injonctif de huit phrases pour donner un conseil/une instruction, exprimer l’obligation, en mobilisant ses ressources 
relatives à la construction de la phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié et au type de texte produit.

P
al
ie
r 
4
 

(Oral) 
Au terme de la 5ème année, face à une situation de communication et à partir d’images et/ou de textes et/ou de 
documents,  l’élève  produit  un  énoncé  oral  informatif  et/ou  narratif  et/ou  descriptif  et/ou  injonctif  et/ou 
argumentatif de sept phrases pour défendre un point de vue, persuader / faire agir, en mobilisant ses ressources 
relatives à la construction de la phrase, à la cohérence logique et chronologique, à la prononciation, à l’intonation 
et au type d’énoncé produit. 

(Ecrit) 
Au  terme  de  la  5ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images,  de  textes  et/ou  de 
documents,  l’apprenant(e)  produit,  à  l’écrit,  un  texte  informatif  et/ou  narratif  et/ou  descriptif  et/ou  injonctif 
et/ou  argumentatif  de  huit  phrases  pour  défendre  un  point  de  vue,  persuader  /  faire  agir,  en mobilisant  les 
ressources  relatives  à  la  construction  de  la  phrase,  à  l’orthographe,  au  vocabulaire  approprié,  à  la  cohérence 
logique et chronologique et au type de texte produit.

 Les ressources relatives aux compétences 

Ressources relatives au palier 1 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Situer une action dans le temps : indiquer la date (jour, heure, année) de l’action, que cela ait lieu au présent, au futur ou au passé, 
préciser combien de temps s’est déroulé depuis que l’action a été réalisée (il ya trois semaines…, dans dix jours…) ; 

- Employer le vocabulaire se rapportant aux vacances et aux voyages ; 
- Parler du déroulement d’un événement  lié à  l’histoire du Maroc (répondre aux questions : quoi ? où ? quand ? qui ? combien de 
temps ? Comment ?) 

- Distinguer le présent, le futur et le passé, les trois groupes de verbes, les principaux constituants de la phrase, la phrase nominale 
et la phrase verbale ; 

- Employer  le présent de l’indicatif et le passé composé, respecter l’accord du participe passé avec « être » et « avoir », utiliser les 
quatre  types de phrases,  le complément d’objet direct et  indirect,  les prépositions,  les adjectifs démonstratifs et possessifs,  les 
adjectifs  et  les  pronoms  indéfinis,  les  pronoms  personnels  sujets,  les  articles  définis  et  indéfinis,  le masculine  /  le  féminin,  le 
singulier et le pluriel d’un nom, les adverbes de manière, utiliser l’énumération (tout d’abord, ensuite, enfin)… 

- Ecouter et comprendre un dialogue, un récit, un conte, une saynète, un sketch… ; 
- Observer et comprendre une image, un dessin, un poster ; 
- Produire un énoncé oral informatif et/ou narratif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Articuler correctement ; 
- Prononcer correctement; 
- Utiliser la bonne intonation ; 
- S’exprimer à voix haute et intelligible ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante informative ou narrative (identifier 
un texte informatif et/ou narratif, identifier des personnages, chercher et prélever des informations, identifier les mots clés dans 
un texte, repérer les idées essentiels d’un texte...); 

- Intégrer  les  mécanismes  de  base  nécessaires  à  la  lecture  intelligible  (lire  de  manière  fluide,  respecter  la  ponctuation  dans 
l’oralisation du texte, respecter les liaisons et les enchainements obligatoires, utiliser l’intonation adéquate); 

- Mettre en ordre un récit, un conte ; 
- Rédiger un récit ; 
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Semaines  Paliers  Unités  Thèmes 
Compréhension / 
production orale

Grammaire 
Conju‐
gaison

Ortho‐
graphe 

Ecritur
e 

Production 
écrite

S 18 

P
al
ie
r 
3 

U.A. 5 
La ville, la 
campagne 

Décrire un 
paysage 

Le COD et le 
COI 

Le 
présent 

de 
l’indicatif: 
verbes du 
2e groupe

« s » entre 
deux 

voyelles 

p – P 

r – R 

Décrire sa 
ville, son 
village, 
son 

quartier S 19 
L’adjectif 
qualificatif 

L’accord de 
L’adjectif 

l – L 

S 20  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 21 

U.A. 6 

Les 
métiers, 

les 
professions 

Exprimer la 
comparaison 

Les types de 
phrases : 
la phrase 
déclarative

Le futur : 
verbes du 

1er  
groupe 

Le féminin 
des noms en 

« eur » 
e – E 

Ecrire un 
mini‐

dialogue 
S 22 

Les types de 
phrases : 
la phrase 

interrogative

ou et où 
f – F 
t – T 

S 23  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 24  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 25  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 26 

P
al
ie
r 
4 

U.A. 7 
L’art de la 
cuisine 

Formuler / 
Répondre à une 

consigne 

Les types de 
phrases : La 
phrase 

impérative 

L’impérati
f présent 
(aller + 
verbes 
usuels) 

ge ‐ gu 
o – O 
z – Z 

Ecrire une 
recette de 
cuisine 

S 27 

Les types de 
phrases : 
la phrase 

exclamative

Le pluriel : 
al ‐ aux 

x – X 
y – Y 

S 28  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 29 

U.A. 8 
Les droits, 
les devoirs 

Exprimer une 
obligation/une 
interdiction 

Les types de 
phrases : la 
phrase 

affirmative
Le futur : 
verbes du 
2e groupe 

m devant b / 
m devant p 

v – V 
w ‐ W 

Ecrire le 
règlement 

de la 
classe/de 
l’école S 30 

Les types de 
phrases : 
la phrase 
négative

Le son 
[k]=c,k,qu,q 

q – Q  
k ‐ K 

S 31  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 32  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 33  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 34  Activités de fin d’année scolaire 

2.5. Programme de la 5ème  année du primaire 

2.5.1. Paliers des compétences et progression des ressources 

 Paliers des compétences 

P
al
ie
r 
1
 

(Oral) 

Au terme du premier palier de la 5ème année, face à une situation de communication et à partir d’images et/ou de 

textes et/ou de documents, l’élève produit un énoncé oral informatif et/ou narratif de six phrases pour situer une 

action  dans  le  temps,  parler  du  déroulement  d’un  événement,  en  mobilisant  ses  ressources  relatives  à  la 

construction de la phrase, à la prononciation, à l’intonation et au type d’énoncé produit. 

(Ecrit) 

Au  terme du premier palier de  la 5ème année,  face à une  situation de communication et à partir d’images, de 

textes et/ou de documents, l’apprenant(e) produit un texte informatif et/ou narratif de sept phrases pour situer 

une  action  dans  le  temps,  parler  du  déroulement  d’un  événement, mobilisant  ses  ressources  relatives  à  la 

construction de la phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié et au type de texte produit. 
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Ressources relatives au palier 3 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Décrire un paysage (espace, atmosphère, ambiance, climat, vue …); 
- Comparer deux lieux, deux personnes, deux choses, deux prix, deux métiers ou professions… : préciser les points communs, les différences, 
comparer en exprimant l’égalité (aussi…que, la supériorité (plus …que, le plus + (adj) de…, l’infériorité (moins que…, le moins (+adj) +de…) ; 

- Employer un vocabulaire précis en relation avec  la ville, la campagne, les métiers et les professions ; 
- Produire un énoncé  oral descriptif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante descriptive; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible ; 
- Respecter  les  règles  de  fonctionnement  de  la  langue  (utiliser  correctement  les  verbes  du  premier  et  du  deuxième  groupe  au 
présent de l’indicatif, les verbes du premier groupe au futur, utiliser la phrase sans verbe, l’adjectif qualificatif, distinguer entre ou 
et où, respecter  les marques du  féminin et  les marques du pluriel des noms,  le complément d’objet direct et  indirect,  la phrase 
déclarative, la phrase interrogative...) ; 

- Décrire sa ville, son village ou son quartier ; 
- Ecrire un mini‐dialogue pour décrire et exprimer la comparaison ;
Ressources relatives au palier 4 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Formuler une consigne pour effectuer un travail, une tache (emploi de l’impératif présent, il faut+nom, il faut+infinitif…) ; 
- Exprimer l’obligation de faire quelque chose ; 
- Interdire à quelqu’un de faire quelque chose (verbe interdire de + infinitif, la négation avec ne…pas) ; 
- Employer un vocabulaire en relation avec la cuisine marocaine, les droits et les devoirs… ; 
- Produire un énoncé oral injonctif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante injonctive ; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture ; 
- Respecter  les règles de fonctionnement de  la  langue (distinguer  les différents groupes de verbes, utiliser correctement quelques 
verbes usuels à  l’impératif présent et  les verbes du 1er et du 2ème groupe au  futur, utiliser  les phrases  impérative, exclamative, 
affirmative et négative, distinguer entre ge et gu, les marques du pluriel...); 

- Ecrire une recette de cuisine, le règlement de la classe, de l’école… ;

2.4.2. Eléments du programme 
Semaines  Paliers  Unités  Thèmes  Compréhension / 

production orale Grammaire  Conju‐
gaison

Ortho‐
graphe  Ecriture  Production 

écrite

S1  Semaine d’évaluation diagnostique 

S 2 

P
al
ie
r 
1 

U.A. 1 

L’école, 
la 

famille, 
les amis 

Parler de soi / de 
quelqu’un 

Le sujet et le 
verbe dans 
la phrase

Le 
présent 

de 
l’indicatif: 
avoir et 
être

a – à  a ‐ A   Remplir une 
fiche de 

renseigne‐
ments 

personnels S 3 
Les pronoms 
personnels 

sujets
est ‐ et  i – I  

j – J 

S 4  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 5 

U.A. 2  Les 
habits 

Exprimer 
l’appartenance 

Les détermi‐
nants 

possessifs 

Le présent 
de 

l’indicatif: 
verbes du 
1er groupe 

L’accord 
du verbe 
avec son 
sujet 

m – M 

n – N  Ecrire un 
message 

S 6  Les pronoms 
possessifs 

c’est – ses ‐ 
ces 

son – sont 
s – S 

S 7  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 8  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 9  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 10 

P
al
ie
r 
2 

U.A. 3 

Les 
horaires, 
l’emploi 

du 
temps 

Parler de ses 
activités 

quotidiennes 

Le genre du 
nom 

Le 
présent 

de 
l’indicatif: 
verbes 

pronomin
aux 

Les noms 
féminins 
en « ie », 
« double 
consonne 
+ e » 

u – U  0rdonner 
les phrases 

d’un 
paragraphe 

S 11  Le pluriel des 
noms 

La marque 
du pluriel 
des noms 

h ‐ H 

S 12  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 13 

U.A. 4 

Les 
fêtes, les 
manifes‐
tations 

Raconter un 
événement passé 

Les articles 
définis et 
indéfinis

Le passé 
composé 

de 
quelques 
verbes 
usuels 

é – ai – ei  
on ‐ ont 

d – D 
b – B 

Rédiger un 
récit court 

S 14  Le GNS et le 
GV  c ‐ ç 

c – C 

g – G 

S 15  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 16  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 17  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 
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P
al
ie
r 
3
 

(Oral) 
Au terme du 3ème palier de  la 4ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 
et/ou  de  documents,  l’apprenant(e)  produit  un  énoncé  oral  narratif  et/ou  informatif  et/ou  descriptif  de  six 
phrases,  pour  décrire  un  paysage  et  exprimer  la  comparaison,  en  mobilisant  les  ressources  relatives  à  la 
prononciation, à la construction de la phrase, au vocabulaire approprié et au type d’énoncé produit. 
(Ecrit) 
Au terme du 3ème palier de  la 4ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 
et/ou de documents,  l’apprenant(e) produit, à  l’écrit, un texte narratif et/ou  informatif et/ou descriptif de cinq 
phrases  pour  décrire  un  paysage  et  exprimer  la  comparaison,  en  mobilisant  les  ressources  relatives  à  la 
construction de la phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié et au type de texte produit. 

P
al
ie
r 
4
 

(Oral) 
Au  terme  de  la  4ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images,  de  textes  et/ou  de 
documents,  l’apprenant(e) produit un  énoncé oral narratif,  informatif, descriptif  et/ou  injonctif de  six phrases 
pour formuler/ répondre à une consigne, exprimer une obligation/une  interdiction, en mobilisant  les ressources 
relatives  à  la  prononciation,  à  la  construction  de  la  phrase,  au  vocabulaire  approprié  et  à  au  type  d’énoncé 
produit. 
(Ecrit) 
Au  terme de  la 4ème  année,  face  à une  situation de  communication et  à partir d’images, de  textes  et/ou de 
documents, l’apprenant(e) produit à l’écrit un texte narratif, informatif, descriptif et/ou injonctif de cinq phrases 
pour formuler/ répondre à une consigne, exprimer une obligation/une  interdiction, en mobilisant  les ressources 
relatives à la construction de la phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié et au type de texte produit.

 Les ressources relatives aux compétences 

Ressources relatives au palier 1 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Parler de soi/de quelqu’un : dire son âge, dire où on habite, parler de sa famille (nombre de personne, profession du père/de  la 
mère), de  ses amis  (ami  intime), de  ses  loisirs  (sport, musique…), de  ses préférences  (ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas),  ses 
activités quotidiennes… ; 

- Exprimer l’appartenance de quelque chose à quelqu’un (c’est mon/ma/ton/ta…, ce sont mes/tes …), (c’est à moi/toi/lui, elle/il est à 
moi…), (c’est le mien, la mienne…) ; 

- Utiliser le vocabulaire se rapportant à l’école, à la famille et aux habits ; 
- Utiliser une phrase verbale ; 
- Ecouter et comprendre un dialogue, un récit, un conte, une saynète ; 
- Observer et comprendre une image, un dessin, un poster ; 
- Produire un énoncé en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Articuler correctement ; 
- Prononcer correctement ; 
- Utiliser la bonne intonation ; 
- S’exprimer à voix haute et intelligible ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante informative identifier des personnages, 
chercher et prélever des informations, identifier les mots clés dans un texte,  repérer les idées essentiels d’un texte...); 

- Intégrer  les  mécanismes  de  base  nécessaires  à  la  lecture  intelligible  (lire  de  manière  fluide,  respecter  la  ponctuation  dans 
l’oralisation d’un texte, respecter les liaisons et les enchainements obligatoires, utiliser l’intonation adéquate); 

- Respecter les règles de fonctionnement de la langue (connaitre le verbe dans une phrase, l’infinitif d’un verbe, utiliser correctement les verbes 
«être» et «avoir»,  les verbes du premier groupe au présent de  l’indicatif, respecter  l’accord du verbe avec son sujet, utiliser  les pronoms 
personnels  sujets,  les  déterminants  et  les  pronoms  possessifs,  les  adjectifs  démonstratifs,    la  forme  affirmative/négative  (ne…pas),    les 
prépositions (à, au, en…), les présentatifs (c’est, voilà, voici),  les mots interrogatifs (qui ? à qui ? comment ?), distinguer a/à et est/et...); 

- Ecrire correctement les majuscules ; 
- Remplir dans une situation de communication une fiche de renseignements personnels, écrire un message simple pour informer… ;
Ressources relatives au palier 2 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Mobiliser, en fonction de la situation de communication,  les ressources relatives aux paliers précédents ; 
- Parler  de  ses  activités  quotidiennes  (se  réveiller,  se  lever,  se  laver,  se  doucher,  prendre  son  petit  déjeuner,  aller  à  l’école, 
commencer ses cours, déjeuner à midi, faire ses devoirs … se coucher, s’endormir…) ; 

- Utiliser l’heure et les moments de la journée ; 
- Raconter un événement passé (fêtes, manifestations…) : préciser le type d’événement (qu’est‐ce qui s’est passé ?), le lieu (où ?), la 
date (quand ?), l’organisateur/les participants (qui ?), la durée (combien de temps), l’atmosphère/les activités (comment ?) ; 

- Produire un énoncé  oral narratif en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Mettre en œuvre des stratégies de lecture pour lire et construire le sens d’un texte à dominante narrative; 
- Intégrer les mécanismes de base nécessaires à la lecture intelligible ; 
- Respecter  les  règles de  fonctionnement de  la  langue  (utiliser correctement  les verbes pronominaux au présent de  l’indicatif,  le passé 
composé de quelque verbe usuels, les articles définis et indéfinis, respecter les marques du féminin et les marques du pluriel des noms, 
respecter l’accord du verbe avec son sujet, utiliser le complément d’objet direct et indirect, les adverbes de manière (comment ? de quelle 
façon ? avec qui ?...) et de temps (quand ? à quelle heure, pendant combien de temps ?...), les indicateurs temporels...); 

- Produire, dans des situations de communication, un récit court et mettre en ordre les phrases d’un paragraphe … 
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Semaines  Paliers  Unités  Thèmes 
Compréhension / 
production orale

Activités de lecture et d’écrit 

S 18 

P
al
ie
r 
3 

U.A. 5 
Les fêtes, 

les 
excursions 

Se situer / situer dans le 
temps 

Identifier, lire et écrire et « ier‐ieu‐ien » 
et « in‐im‐un‐um » isolés, dans des 
syllabes, des mots et des phrases 

Exercices 
écrits + 
dictée 

S 19 
Raconter un événement 

vécu 

Identifier, lire et écrire « ion ‐ 
tion »/« ill ‐ illon » et « gn » isolés, dans 
des syllabes, des mots et des phrases 

S 20  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 21 

U.A. 6 
Les jeux, les 

loisirs 

Parler de son quotidien 
Identifier, lire et écrire « x‐z » et « ail‐
aille » isolés, dans des syllabes, des 

mots et des phrases 
Exercices 
écrits + 
dictée 

S 22 
Parler de ses goûts / de 

ses préférences 

Identifier, lire et écrire  
« y‐w » et « euil ‐ euille » isolés, dans 
des syllabes, des mots et des phrases 

S 23  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 24  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 25  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 26 

P
al
ie
r 
4 

U.A. 7 
Les 

spectacles, 
les jouets 

Décrire un personnage 
Lecture de textes + activités de copie 

Exercices 
écrits + 
dictéeS 27  Décrire un objet 

S 28  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 29 

U.A. 8 
Les animaux 
familiers 

Décrire un animal 

Lecture de textes + activités de copie 
Exercices 
écrits + 
dictée S 30 

Exprimer un sentiment 
de joie, de pitié, de 

tristesse

S 31  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 32  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 33  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 34  Activités de fin d’année scolaire 

2.4. Programme de la 4ème  année du primaire 

2.4.1. Paliers des compétences et progression des ressources 

 Paliers des compétences 

P
al
ie
r 
1
 

(Oral) 
Au  terme du 1er palier de  la 4ème année,  face à une situation de communication et à partir d’images, de  textes 
et/ou de documents,  l’apprenant(e) produit un énoncé oral  informatif de cinq phrases pour parler de soi/parler 
de quelqu’un, exprimer  l’appartenance, en mobilisant  les ressources relatives, à  la construction de  la phrase, au 
vocabulaire, à la prononciation et au type d’énoncé produit.

(Ecrit) 
Au  terme du 1er palier de  la 4ème année,  face à une situation de communication et à partir d’images, de  textes 
et/ou  de  documents,  l’apprenant(e)  produit,  à  l’écrit,  un  texte  informatif  de  quatre  phrases  pour  parler  de 
soi/parler de quelqu’un, exprimer  l’appartenance, en mobilisant  les  ressources  relatives à  la construction de  la 
phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié et au type de texte produit.

P
al
ie
r 
2
 

(Oral) 
Au terme du 2ème palier de  la 4ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 
et/ou de documents, l’apprenant(e) produit un énoncé oral informatif et/ou narratif de cinq phrases pour parler 
de  ses  activités  quotidiennes,  raconter  un  événement  passé,  en  mobilisant  les  ressources  relatives  à  la 
prononciation, à la construction de la phrase, au vocabulaire approprié et au type d’énoncé produit. 

(Ecrit) 
Au terme du 2ème palier de  la 4ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, de textes 
et/ou de documents,  l’apprenant(e) produit un texte  informatif et/ou narratif de quatre phrases pour parler de 
ses activités quotidiennes, raconter un événement passé, en mobilisant les ressources relatives à la construction 
de la phrase, à l’orthographe, au vocabulaire approprié et au type de texte produit.



 

23   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكل ب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 33

 

Ressources relatives au palier 4 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Décrire  un  personnage  (artiste,  ami…)  :  indiquer  le  genre  (homme/femme,  garçon/fille),  l’âge  (jeune/vieux/âgé),  tempérament 
(heureux,  content…),  la  taille  (grand/petit/  gros/mince),  les  cheveux  (frisés,  bouclés…),  les  couleurs  des  yeux 
(marron/gris/verts/bleus), traits particuliers  (il a  la barbe, une moustache…), son caractère  (sympathique, gentil, méchant…), ses 
vêtements (il a un pantalon rouge, noir, elle porte une jupe jaune/une cravate…) ; 

- Décrire un objet : dimensions (grand, petit…), taille (long, court), volume (large…), forme (carré, arrondi, rond…), poids (lourd, léger…) ; 
- Décrire un animal : couleur (gris, brun, blanc…), taille (grand, long…), vitesse (rapide, long), air (gentil, féroce, dangereux, méchant…) ; 
- Exprimer un sentiment de joie (je suis content, joyeux… quelle joie !), de tristesse (je suis triste… comme je suis triste !...), de pitié 
(quel pauvre…); 

- Utiliser    le  vocabulaire    se  rapportant  aux  animaux  et  aux  jouets,  les  adjectifs  qualificatifs,  les  adjectifs  et  les  pronoms 
démonstratifs, les expressions exclamatives (quel(le)(s)!, que !, comme ! oh !, ah !), les quatre types de phrases…; 

- Produire oralement un énoncé informatif et/ou narratif et /ou descriptif simple en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Identifier et lire tous les graphèmes étudiés  isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases ; 
- Ecrire tous les graphèmes étudiés  isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases ; 
- Associer un personnage à ses paroles (dans un texte de lecture) ; 
- Reconstituer, construire et produire de manière autonome un énoncé informatif et/ou narratif et/ou descriptif simple répondant à 
des consignes précises ; 

2.3.2. Eléments du programme 

Semaines  Paliers  Unités  Thèmes 
Compréhension /  

production orale 
Activités de lecture et d’écrit 

S1  Semaine d’évaluation diagnostique 

S 2 

P
al
ie
r 
1 

U.A. 1 

L’école, la 

maison, 

les amis 

S’informer / informer 

sur une personne 

Consolider «a/o/i/ m /n / e / p / l / u / b / d 

/ t » isolés, dans des syllabes, des mots et 

des phrases 
Exercices 

écrits + 

dictée 
S 3 

Se situer / situer dans 

l’espace 

Identifier, lire et écrire «f / v» 

 et «ai‐ei», isolés, dans des syllabes, des 

mots et des phrases 

S 4  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 5 

U.A. 2 
Au 

marché  

S’informer / informer 

sur un objet 

Identifier, lire et écrire « s / ss » 

 et « é / er / es », « è » isolés, dans des 

syllabes, des mots et des phrases 
Exercices 

écrits + 

dictée 
S 6  Enumérer et compter 

Identifier, lire et écrire « c / ce / ci / ca / co 

/ cu » et « r /ou » isolés, dans des syllabes, 

des mots et des phrases 

S 7  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 8  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 9  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 10 

P
al
ie
r 
2 

U.A. 3 

La 

solidarité, 

l’entraide 

S’informer / informer 

sur un lieu 

Identifier, lire et écrire « oi » et « ette‐elle‐

esse » ; isolés, dans des syllabes, des mots 

et des phrases 
Exercices 

écrits + 

dictée 
S 11 

Demander / Rendre 

un service 

Identifier, lire et écrire « g / ge / gi » et 

« en / em / an / am » ; isolés, dans des 

syllabes, des mots et des phrases 

S 12  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 13 

U.A. 4 

Les 

vacances, 

les 

voyages 

Exprimer une 

invitation 

Identifier, lire et écrire « br‐dr‐tr‐cr » et 

« bl‐cl‐pl‐fl » isolés, dans des syllabes, des 

mots et des phrases 
Exercices 

écrits + 

dictée 
S 14 

Demander 

l’autorisation 

Identifier, lire et écrire « j » et « on / om »  

isolés, dans des syllabes, des mots et des 

phrases 

S 15  Activités de synthèse + Evaluation (ressources) + Soutien et remédiation 

S 16  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 17  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 
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 Les ressources relatives aux compétences 

Ressources relatives au palier 1 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Demander/donner des renseignements sur une personne (son identité,  son âge, son niveau scolaire, sa profession, son adresse, ses amis?...) ; 
- Se situer/situer une personne par rapport à un autre; 
- Se situer/situer une personne par rapport à un lieu ; 
- Situer un objet/un lieu par rapport à un autre (situer sa maison, sa salle de classe, les objets de la classe, son école…) ; 
- Informer, s’informer sur un objet (un produit, un appareil…) ; 
- Connaître les dizaines de 10 à 1OO, une douzaine ; 
- Utiliser  les nombres cardinaux et ordinaux ; 
- Utiliser le vocabulaire se rapportant aux achats ; 
- Employer des adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles), les noms propres de personnes,  les pronoms personnels sujets, les adjectifs, 
les pronoms possessifs, les mots interrogatifs (Qui ? qui est‐ce ? Avec qui ? qu’est‐ce que c’est ? Où ? Par où ? Comment ? A quel endroit ? 
Combien ? ça fait combien ?...),  les trois formes  interrogatives ;  les prépositions   et  les adverbes de  lieu (à, au, en, dans, sur, sous, à côté, 
devant, derrière, entre, à l’extérieur, à l’intérieur, à droite, à gauche, en haut, en bas, loin de, près de…), les expressions de politesse ; 

- Respecter l’autre ; 
- Utiliser une phrase verbale simple au présent de l’indicatif, au passé composé, à l’impératif présent; 
- Ecouter et comprendre un énoncé significatif simple (un mini‐dialogue, un récit court, un conte simple…) ; 
- Observer et comprendre une image, un dessin ; 
- Mémoriser/réciter une comptine, un poème, une chanson ; 
- Produire oralement un énoncé informatif simple en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Articuler correctement des phonèmes isolés, dans des syllabes, dans des mots et dans des phrases ; 
- Prononcer correctement ; 
- Utiliser une bonne intonation ; 
- S’exprimer à voix haute et intelligible ; 
- Identifier et  lire  les graphèmes étudiés, «f / v» et «ai‐ei», « s / ss » et « é / er / es », «è», « c / ce / ci / ca / co / cu » et « r/ou » 
isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases simples; 

- Ecrire les graphèmes étudiés isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases simples ; 
- Comprendre des mots, des phrases et des textes courts ; 
- Ecrire correctement sous dictée des mots et des phrases simples; 
- Reconstituer, construire et produire de manière autonome un énoncé informatif simple répondant à des consignes précises ; 
- Agencer correctement les mots dans une phrase simple ;
Ressources relatives au palier 2 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Demander/ donner des informations sur un lieu ; 
- Situer un lieu  par rapport à un autre ; 
- Demander son chemin / Indiquer  le chemin à quelqu’un, utiliser  les verbes de déplacement (continuer tout droit, traverser, aller 
jusqu’à, prendre, demander…) ; 

- Demander/proposer/rendre un service à quelqu’un (verbes vouloir/pouvoir…) ; 
- Inviter quelqu’un chez soi / à faire quelque chose / à prendre quelque chose (je t’invite à …, verbes vouloir/pouvoir…) ; 
- Demander / donner l’autorisation (impératifs, forme affirmative/négative, verbe pouvoir faire / pouvoir + infinitif…) ; 
- Accepter (oui, avec plaisir, d’accord, verbes vouloir/pouvoir…)/ Refuser (ne pas pouvoir, s’excuser, être désolé, avoir quelque chose à faire…) ; 
- Utiliser les termes d’usage consacrés à la politesse ; 
- Utiliser le vocabulaire se rapportant aux vacances et aux voyages 
- Utiliser  les pronoms personnels  sujets,  les prépositions et  les adverbes,  les adjectifs  interrogatifs,  les  formes  interrogatives,    la 
négation, les expressions de la cause (parce que, car) ; 

- Produire oralement un énoncé informatif simple en utilisant un vocabulaire adéquat.  
- Identifier et lire les graphèmes étudiés, « oi » et « ette‐elle‐esse »,« g / ge / gi » « en / em / an / am »,  « br‐dr‐tr‐cr » et « bl‐cl‐pl‐
fl »,« j » et « on / om »  isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases ; 

- Ecrire les graphèmes étudiés isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases simples ; 
- Associer des mots/des phrases à des images/des illustrations… et / ou des objets et/ou des personnes … ; 
- Reconstituer, construire et produire de manière autonome un énoncé informatif simple répondant à des consignes précises ;
Ressources relatives au palier 3 (oral et écrit) 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Connaître l’heure ; 
- Compter jusqu’à 24 ; 
- Situer un événement dans le temps (le jour, le mois, un moment donné…) 
- Raconter un événement vécu (fêtes, vacances, excursions…), où s’est‐il passé ? comment ?  parler des personnages...; 
- Parler de ses activités quotidiennes/Parler des activités d’une journée à l’école ou à la maison /Parler des activités d’un week‐end ; 
- Parler de ses loisirs ; 
- Exprimer ses gouts et ses préférences (j’aime, je n’aime pas, je préfère...) ; 
- Utiliser  les noms de jours, de mois, de saisons,  les mots interrogatifs (Quand ? Combien ? Pendant combien de temps? Depuis quand? A 
quelle heure? comment? qui? quel? quelle?...), les prépositions et les adverbes de temps, les appréciatifs, les antonymes, la forme négative… ; 

- Produire oralement un énoncé informatif et/ou narratif simple en utilisant un vocabulaire adéquat.  
- Identifier et lire les graphèmes étudiés, « ier‐ieu‐ien », « in‐im‐un‐um », « ion ‐ tion », « ill ‐ illon », « gn », « x‐z », « ail‐aille », « y‐
w », « euil ‐ euille » isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases simples ;  

- Ecrire les graphèmes étudiés isolés, dans des syllabes, des mots et des phrases simples ; 
- Associer une phrase / un texte à son sens (exercices d’appariement, à trous, QCM, …); 
- Reconstituer, construire et produire de manière autonome un énoncé informatif et/ou narratif simple répondant à des consignes précises ;
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2.3. Programme de la 3ème  année du primaire 

2.3.1. Paliers des compétences et progression des ressources 

 Paliers des compétences 

P
al
ie
r 
1
 

(Oral) 

Au  terme  du  1er  palier  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images, 

l’apprenant(e)  produit  à  l’oral,  un  énoncé  informatif  de  quatre  phrases  (pour  les  trois  consignes)  pour 
s’informer/informer  sur  une  personne/un  objet,  se  situer/situer  dans  l’espace,  énumérer  et  compter    en 

mobilisant les ressources relatives à la prononciation, à la construction de la phrase et au vocabulaire approprié.

(Ecrit) 

Au  terme  du  1er  palier  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images, 

l’apprenant(e)  produit  un  écrit  informatif  d’une  phrase  par  consigne,  pour  s’informer/informer  sur  une 

personne/ un objet, se situer/situer dans l’espace, énumérer et compter, en mobilisant les ressources relatives à 

la l’orthographe, à la construction de la phrase et au vocabulaire approprié.

P
al
ie
r 
2
 

(Oral) 

Au  terme  du  2ème  palier  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication,  et  à  partir  d’images, 

l’apprenant(e)  produit  à  l’oral,  un  énoncé  informatif,  de  quatre  phrases  (pour  les  trois  consignes)  pour 

s’informer/informer sur un  lieu, demander/rendre un service, exprimer une  invitation, demander  l’autorisation, 

en mobilisant  les  ressources  relatives  à  la  prononciation,  à  l’intonation,  à  la  construction  de  la  phrase  et  au 

vocabulaire approprié.  

(Ecrit) 

Au  terme  du  2ème  palier  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images, 

l’apprenant(e)  produit  un  écrit  informatif  d’une  phrase  par  consigne,  pour  s’informer/informer  sur  un  lieu, 

demander/rendre  un  service,  exprimer  une  invitation,  demander  l’autorisation  en mobilisant  les  ressources 

relatives à l’orthographe, à la construction de la phrase et au vocabulaire approprié.  

P
al
ie
r 
3
 

(Oral) 

Au  terme  du  3ème  palier  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images, 

l’apprenant(e) produit à l’oral un énoncé informatif et/ou narratif de cinq phrases (pour les trois consignes) pour 

se situer/situer dans le temps, raconter un événement vécu, parler de son quotidien, parler de ses goûts et de ses 

préférences, en mobilisant les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation, au vocabulaire approprié et 

à la construction de la phrase.  

(Ecrit) 

Au  terme  du  3ème  palier  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images, 

l’apprenant(e) produit un écrit informatif et/ou narratif d’une phrase par consigne, pour se situer/situer dans le 

temps, demander/ raconter un événement, parler de son quotidien, parler de ses goûts et de ses préférences, en 

mobilisant les ressources relatives à l’orthographe, à la construction de la phrase, et au vocabulaire approprié. 

P
al
ie
r 
4
 

(Oral) 

Au  terme  de  la  3ème  année,  face  à  une  situation  de  communication  et  à  partir  d’images  et/ou  de  textes, 

l’apprenant(e) produit à  l’oral un énoncé narratif et/ou  informatif et/ou descriptif de cinq phrases pour décrire 

un personnage/un objet/un animal, exprimer un sentiment   de  joie, de pitié ou de  tristesse, en mobilisant  les 

ressources relatives à la prononciation, à l’intonation, au vocabulaire approprié, à la construction de la phrase. 

(Ecrit) 

Au terme de la 3ème année, face à une situation de communication et à partir d’images, l’apprenant(e) produit un 

écrit narratif et/ou informatif et/ou descriptif, d’une phrase par consigne, pour décrire une personne/un objet/un 

animal,  exprimer  un  sentiment    de  joie,  de  pitié  ou  de  tristesse,  en mobilisant  les  ressources  relatives  à  la 

construction de la phrase, à l’orthographe et au vocabulaire approprié.  
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2.2.2. Eléments du programme  

Semaines  Paliers  Unités  Thèmes 
Compréhension / 
production orale 

Activités de lecture et 
d’écrit 

Activités intégrées 

S1  Semaine d’évaluation diagnostique 

S 2 
P
al
ie
r 
1 

U.A. 1 
La famille, les 

amis 

Se présenter / 
présenter 
quelqu’un 

Lire globalement des mots 
usuels 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 3 

S 4  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 5 
U.A. 2 

L’école, la 
classe 

Parler de son école 
et de sa classe 

Lire globalement des mots 
usuels et des phrases 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 6 

S 7  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 8  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 9  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 10 

P
al
ie
r 
2 

U.A. 3 
Ma ville, mon 

village 
Se situer / situer 
dans l’espace 

- Identifier, lire et écrire 
« m » et « a » isolés, dans 
des syllabes, des mots et 
des phrases 

- Construire une phrase 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 11 

S 12  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 13 

U.A. 4 
Les animaux 
familiers 

Identifier / Décrire 
quelques animaux 

- Identifier, lire et écrire 
« b » et « i » isolés, dans 
des syllabes, des mots et 
des phrases 

- Construire une phrase 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… 
S 14 

S 15  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 16  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 17  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 18 

P
al
ie
r 
3 

U.A. 5 
Les activités 
d’une journée 

Se situer dans le 
temps 

- Identifier, lire et écrire 
«p» et « o » isolés, dans 
des syllabes, des mots et 
des phrases 

- Produire une phrase 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 19 

S 20  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 21 

U.A. 6  La météo 
Parler des 

changements du 
climat 

- Identifier, lire et écrire 
« n » et « e » isolés, dans 
des syllabes, des mots et 
des phrases 

- Produire une phrase 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 22 

S 23  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 24  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 25  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 26 

P
al
ie
r 
4 

U.A. 7 
Santé et bien 

être 

Parler des règles 
élémentaires de 

l’hygiène 

- Identifier, lire et écrire 
« l » et « u » isolés, dans 
des syllabes, des mots et 
des phrases 

- Produire une phrase 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 27 

S 28  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 29 

U.A. 8 
Alimentation 
et repas 

Identifier des 
légumes et des 

fruits 

- Identifier, lire et écrire 
« d » et « t » isolés, dans 
des syllabes, des mots et 
des phrases 

- Produire une phrase 

Chants, comptines, 
saynètes, contes, jeux 

éducatifs… S 30 

S 31  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 32  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 33  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 34  Activités de fin d’année scolaire 



 

19   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكل ب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 33

 

 Les ressources relatives à la compétence 

Ressources relatives au palier 1 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Saluer : dire bonjour, bonsoir, salut, ça va ? ça va ! Et toi ?…; 
- Se présenter : dire son nom, son prénom, son âge, où on habite ; 
- Demander poliment à quelqu’un de se présenter ; 
- Présenter quelqu’un à quelqu’un d’autre (les membres de sa famille, ses amis, ses voisins…) ; 
- Utiliser les termes d’usage consacrés à la politesse ; 
- Respecter l’autre ; 
- Prendre congé : dire au revoir !, à bientôt !, salut ! à demain ! à tout à l’heure ; 
- Identifier des objets liés à son environnement scolaire 
- Parler de son école (directeur, professeurs, élèves, bureau du directeur,  cour, salles de classe …) ; 
- Décrire les objets de sa classe (couleurs, dimensions, forme…) ; 
- Utiliser les noms propres de personnes, le lexique de la parenté (grand‐mère, grand‐père, père, mère, frères, sœurs…),  le 
vocabulaire lié à l’école, les pronoms personnels sujets, l’adjectif qualificatif, les adjectifs possessifs, les présentatifs (voici, 
voilà, c’est, ...), les mots interrogatifs (qui ? comment ? quel ? qu’est ce que c’est ? qui est‐ce ?...), les nombres jusqu’à 50;  

- Utiliser une phrase verbale simple au présent; 
- Utiliser être et avoir au présent ; 
- Utiliser une phrase interrogative simple ; 
- Ecouter et comprendre un énoncé significatif simple (un mini‐dialogue, un conte, un court récit…) ; 
- Observer et comprendre une image, un dessin ; 
- Mémoriser une comptine, un chant ; 
- Produire un énoncé informatif et/ou descriptif simple en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
- Prononcer correctement; 
- Utiliser une bonne intonation ; 
- S’exprimer à voix haute et intelligible ; 
Ressources relatives au palier 2 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Se situer par rapport à quelqu’un, quelque chose, par rapport à un endroit ; 
- Dire dans quelle ville ou dans quel village on habite ; 
- Situer quelques lieux de son village ou de sa ville (sa maison, son école, la mosquée du quartier…) ; 
- Nommer les animaux  familiers; 
- Décrire d’une manière simple son animal préféré ; 
- Respecter les animaux et en prendre soin ;  
- Utiliser  le  vocabulaire  se  rapportant  aux  animaux,  les  noms  d’objets  et  des  lieux,    l’adjectif  qualificatif,  les 
prépositions   et  les  adverbes de  lieu  (à,  au,  en, dans,  sur,  sous,  à  côté, devant, derrière,  entre,  à  l’extérieur,  à 
l’intérieur, à droite, à gauche…) ;  

- Utiliser une phrase interrogative simple (où est tu ? où se trouve… ? ; 
- Compter jusqu’à 65 ; 
- Produire un énoncé informatif et/ou descriptif simple en utilisant un vocabulaire adéquat.  
Ressources relatives au palier 3 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Identifier les principaux moments de la journée (le matin, l’après midi, le soir, le jour, la nuit) ; 
- Connaitre les quatre saisons de l’année ; 
- Rendre compte des transformations saisonnières 
- Dire quel temps il fait (il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, il pleut, il neige, il y a du vent, il fait mauvais temps, le ciel est nuageux…); 
- Savoir quel habit il faut prendre ; 
- Agir en fonction du temps qu’il fait ; 
- Utiliser    le  vocabulaire  se  rapportant  aux moments  de  la  journée  et  au  temps  qu’il  fait,  l’adjectif  qualificatif,  les 
adjectifs démonstratifs, les présentatifs, les mots interrogatifs (comment ? quel ? quelle ?...), les prépositions (en, au) ; 

- Utiliser une phrase verbale simple au présent, au passé composé ; 
- Utiliser une phrase interrogative simple (Quel  jour (mois) nous sommes ? Quel temps fait‐il aujourd’hui ? De quelle 
couleur est le ciel ?) ; 

- Compter jusqu’à 80 ; 
Ressources relatives au palier 4 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Connaître les règles élémentaires de l’hygiène et les respecter ; 
- Prendre soin de sa santé ; 
- Découvrir et nommer les légumes et les fruits ; 
- Décrire son menu préféré ; 
- Prendre conscience de l’importance d’une alimentation saine et équilibrée ; 
- Utiliser  le  vocabulaire  se  rapportant  aux  légumes  et  aux  fruits,    le  vocabulaire  relatif  à  l’hygiène,  l’adjectif 
qualificatif, les adjectifs et les pronoms possessifs, les présentatifs (voici, voilà, c’est, ...) ; 

- Employer les verbes pronominaux relatifs à l’hygiène ; 
- Compter jusqu’à 100 ; 
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Semaines  Paliers  Unités  Thèmes  Activités orales  Graphisme 

S 18 

P
al
ie
r 
3 

U.A. 5 
La roue de 
la semaine 

Identifier les jours de la 
semaine 

Chants, comptines, jeux 
éducatifs, contes 

Lignes ondulées et 
spirales 

S 19 

S 20  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 21 
U.A. 6  La météo 

Parler du temps qu’il 
fait 

Chants, comptines, jeux 
éducatifs, contes 

Lignes brisées 
S 22 

S 23  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 24  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 25  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 26 

P
al
ie
r 
4 

U.A. 7  l’hygiène 
Nommer les différentes 
parties de son corps 

Chants, comptines, jeux 
éducatifs, contes 

Vagues 
S 27 

S 28  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 29 
U.A. 8  Les habits  Identifier les couleurs 

Chants, comptines, 
contes, jeux éducatifs 

Boucles 
S 30 

S 31  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 32  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 33  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 34  Activités de fin d’année scolaire 

2.2. Programme de la 2ème  année du primaire 

2.2.1. Paliers de la compétence et progression des ressources 

 Paliers de la compétence 

Palier 1 

Au  terme du 1er palier de  la 2ème année,  face à une  situation de communication et à partir d’images,  l’apprenant(e) 

produit un énoncé oral informatif et/ou descriptif d’une phrase par consigne pour se présenter / présenter quelqu’un, 

parler  de  son  école  et  de  sa  classe,  en  mobilisant  les  ressources  relatives  à  la  prononciation,  à  l’intonation,  au 

vocabulaire approprié et à la construction de la phrase.

Palier 2 

Au terme du 2ème palier de  la 2ème année, face à une situation de communication et à partir d’images,  l’apprenant(e) 

produit un  énoncé oral  informatif  et/ou descriptif d’une phrase par  consigne pour  se  situer/situer dans  l’espace  et 

identifier/décrire  quelques  animaux,  en  mobilisant  les  ressources  relatives  à  la  prononciation,  à  l’intonation,  au 

vocabulaire approprié et à la construction de la phrase.

Palier 3 

Au terme du 3ème palier de  la 2ème année, face à une situation de communication et à partir d’images,  l’apprenant(e) 

produit un énoncé oral  informatif et/ou descriptif de quatre phrases  (pour  les trois consignes) pour se situer dans  le 

temps et parler des changements du climat, en mobilisant les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation, au 

vocabulaire approprié et à la construction de la phrase.

Palier 4 

Au  terme de  la  2ème  année,  face  à une  situation de  communication  et  à  partir  d’images,  l’apprenant(e) produit  un 

énoncé oral informatif et/ou descriptif de quatre phrases (pour les trois consignes) pour parler des règles élémentaires 

de  l’hygiène  et    identifier  des  légumes  et  des  fruits,  en mobilisant  les  ressources  relatives  à  la  prononciation,  à 

l’intonation, au vocabulaire approprié et à la construction de la phrase.
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Ressources relatives au palier 2 

- Mobiliser les ressources relatives au premier palier ;
- Demander  poliment à quelqu’un de se présenter ; 
- Présenter quelqu’un à quelqu’un d’autre (un(e) ami(e), un professeur, le directeur…) ; 
- Identifier des objets liés à son environnement scolaire et les présenter ; 

- Utiliser les noms propres de personnes, les noms d’objets, les adjectifs possessifs, les présentatifs (voici, voilà, c’est, 
ce sont...), les mots interrogatifs (qui ? à qui ? comment ? quel ? qu’est ce que c’est ? qui est‐ce ?...) ;  

- Compter jusqu’à 20 ; 
Ressources relatives au palier 3 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Connaitre les jours de la semaine ; 
- Connaitre la suite des jours de la semaine ; 
- Identifier quel jour on est ; 
- Connaitre le vocabulaire se rapportant au temps qu’il fait (il fait beau, il fait chaud, il pleut, il neige, il y a du vent…); 
- Rendre compte du climat 
- Savoir quel habit il faut prendre ; 
- Agir en fonction du temps qu’il fait ; 
- Utiliser  l’adjectif qualificatif, les adjectifs démonstratifs; 
- Utiliser une phrase interrogative simple (quel  jours nous sommes ? quel temps fait‐il aujourd’hui ?…); 
- Compter jusqu’à 35 ; 

- Produire un énoncé informatif et/ou descriptif simple  en utilisant un vocabulaire adéquat ; 
Ressources relatives au palier 4 

- Mobiliser les ressources relatives aux paliers précédents ;
- Prendre conscience de son corps ; 
- Découvrir et nommer les différentes parties des son corps (les mains, les pieds, la tête, le visage, la bouche, le nez, les 
oreilles, les yeux…) ; 

- Prendre soin de son corps ; 
- Désigner par leurs noms les couleurs ; 
- Préciser les couleurs des objets (habits, objets de la classe…) ; 
- Utiliser  les  noms  de  vêtements,  les  couleurs,  l’adjectif  qualificatif,      les  adjectifs  possessifs  et  démonstratifs,  les 
présentatifs (voici, voilà, c’est, ...);  

- Utiliser une phrase interrogative simple (c’est quelle couleur? De quelle couleur est… ? Qu’est‐ce que c’est ?...) ; 

- Compter jusqu’à 50 ; 

2.1.2. Eléments du programme 

Semaines  Paliers  Unités  Thèmes  Activités orales  Graphisme 

S1  Semaine d’évaluation diagnostique 

S 2 

P
al
ie
r 
1 

U.A. 1 

Les 

premiers 

contacts 

Saluer / Se présenter / 

Prendre congé 

Chants, comptines, 

contes, jeux éducatifs 

Traits horizontaux 

Traits verticaux S 3 

S 4  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 5 
U.A. 2 

L’enfant et 

la famille 

Identifier les membres 

de sa famille 

Chants, comptines, 

contes, jeux éducatifs 
Traits obliques 

S 6 

S 7  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 8  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 9  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 

S 10 

P
al
ie
r 
2 

U.A. 3  A l’école  Présenter une personne 
Chants, comptines, 

contes, jeux éducatifs 

Alternance traits et 

points S 11 

S 12  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 13 
U.A. 4  En classe  Identifier un objet 

Chants, comptines, 

contes, jeux éducatifs 
Courbes et ronds 

S 14 

S 15  Activités de synthèse + Evaluation + Soutien 

S 16  Semaine d’apprentissage de l’intégration 

S 17  Semaine d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence 
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1.2.8. Les activités intégrées 

Dans  le  cadre  du  renforcement  des  apprentissages  et  de  l’incitation  à  l’excellence,  et  en  vue  de  permettre  aux 
apprenant(e)s de  s’ouvrir  sur d’autres  formes d’activités  et  leur offrir des  stratégies d’apprentissage  correspondant  à 
leurs goûts,  il a été  jugé nécessaire d’introduire dans  les programmes de français des activités  intégrées notamment  le 
théâtre, le conte, les chansons, les comptines, les jeux éducatifs, la radio scolaire, les visites guidées, la projection de films 
pour enfants, la BCD..., dans le cadre d’un projet pédagogique clair et ciblé (projet de classe). L’élaboration de ce projet et 
le choix des activités se font en fonction du niveau des apprenant(e)s et de leurs besoins spécifiques (voir 2.1.7.). 

2. Le programme selon les niveaux 
2.1. Programme de la 1ère année du primaire 

2.1.1. Paliers de la compétence et progression des ressources 

 Paliers de la compétence 

Palier 1 
Au  terme du 1er palier de  la 1ère  année,  face  à une  situation de  communication et  à partir d’images,  l’apprenant(e) 
produit un énoncé oral informatif d’une phrase par consigne pour saluer / se présenter / prendre congé, identifier les 
membres  de  sa  famille,  en  mobilisant  les  ressources  relatives  à  la  prononciation,  à  l’intonation,  au  vocabulaire 
approprié et à la construction de la phrase. 
Palier 2 
Au  terme du 2ème palier de  la 1ère année,  face à une situation de communication et à partir d’images,  l’apprenant(e) 
produit  un  énoncé  oral  informatif  d’une  phrase  par  consigne  pour  présenter  une  personne,  identifier  un  objet,  en 
mobilisant les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation, au vocabulaire approprié et à la construction de la 
phrase. 
Palier 3 
Au  terme du 3ème palier de  la 1ère année,  face à une situation de communication et à partir d’images,  l’apprenant(e) 
produit un énoncé oral informatif et/ou descriptif d’une phrase par consigne pour identifier les jours de la semaine et 
parler  du  temps  qu’il  fait,  en mobilisant  les  ressources  relatives  à  la  prononciation,  à  l’intonation,  au  vocabulaire 
approprié et à la construction de la phrase. 
Palier 4 
Au terme de la 1ère année, face à une situation de communication et à partir d’images, l’apprenant(e) produit un énoncé 
oral informatif et/ou descriptif d’une phrase par consigne pour nommer les différentes parties de son corps et identifier 
les couleurs, en mobilisant  les ressources relatives à  la prononciation, à  l’intonation, au vocabulaire approprié et à  la 
construction de la phrase. 

 Les ressources relatives à la compétence 

Ressources relatives au palier 1 

- Saluer : dire bonjour, bonsoir, salut… 
- Se présenter : dire son nom, son prénom, son âge, où on habite ; 
- Identifier les membres da sa famille ; 
- Remercier : dire merci ; 
-  Prendre congé : dire au revoir, à bientôt, à demain ; 
- Utiliser  les  noms  propres  de  personnes,  le  lexique  de  la  parenté  (grand‐mère,  grand‐père,  mère,  père,  frères, 
sœurs…),  les  pronoms  personnels  sujets,  les  adjectifs  possessifs,  les  présentatifs  (voici,  voilà,  c’est,  ...),  les mots 
interrogatifs (qui ? quel ?...) ; 

- Compter jusqu’à 10 ; 
- Utiliser une phrase verbale simple au présent : je m’appelle…, il s’appelle…, j’habite… ; 
- Utiliser être et avoir au présent : je suis… ; j’ai 6 ans… ; 
- Utiliser une phrase interrogative simple ; 
- Respecter l’autre ; 
- Utiliser les formules de politesse (pardon, merci…) ; 
- Ecouter et comprendre un mini‐dialogue, un conte simple, un récit court ; 
- Observer et comprendre une image, un dessin; 
- Mémoriser/réciter une comptine, un chant; 
- Produire un énoncé informatif simple  en utilisant un vocabulaire adéquat. 
- Prononcer correctement ; 
- Utiliser la bonne intonation ; 
- S’exprimer à voix haute et intelligible ; 
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 Les stratégies de production écrite 

- Comprendre la tâche demandée ; 
- Se rappeler des modèles d’écriture déjà vus ; 
- Utiliser un déclencheur pour stimuler son imaginaire (illustrations, situations vécues…) ; 
- Anticiper l’organisation du texte à produire ; 
- Rédiger une première version à partir des idées formulées mentalement ; 
- Ajouter au fur et à mesure les idées qui surviennent ; 
- Vérifier si ce qui est écrit correspond bien à ce qui demandé ; 
- Réfléchir aux rectifications possibles ; 
- Relire sa production plus qu’une fois ; 
- … 

1.2.7. Le projet de classe 

La  finalité principale de  l’acte d’apprendre, selon une perspective actionnelle, est d’amener  les apprenants à mobiliser 
leurs  ressources à bon escient dans des  situations  complexes qui  leur permettent d’agir progressivement en  contexte 
social.  Cette  vision  appelle  à  relier  les  actes  de  communication  à  l’accomplissement  d’actions  à  travers  des  tâches 
concrètes et réalistes. 
Enseigner  le  français  aux  apprenants,  c’est donc  leur  faire utiliser  cette  langue non  seulement  comme  instrument de 
communication mais  aussi  comme  instrument  d’action  et  d’interaction.  Ainsi,  une  continuité  peut  s’établir  entre  les 
tâches  scolaires  dans  lesquelles  l’apprenant  est  impliqué  en  classe  en  tant  qu’apprenant  et  celles  qu’il  est  appelé  à 
effectuer en tant qu’acteur social. 
Du  point  de  vue  pédagogique,  le  travail  en  groupes‐projet  conçus  comme  des  lieux  de médiation  et  d’interactions 
multiples est l’une des réponses possibles qui optimiserait l’apport des interactions à l’apprentissage des apprenants. 
Dans cette perspective, un projet par palier sera proposé aux apprenants. Il y constituera le contexte idéal pour motiver 
et  authentifier  l’acte  d’apprentissage  et  y  jouera  le  rôle  de  cadre  intégrateur  dans  lequel  les  apprentissages  à  l’oral 
comme à  l’écrit prennent tout  leur sens. Le contenu du projet pourra être enrichi d’une séance à  l’autre. Les dernières 
séances seront réservées à la présentation du produit final à l’auditoire prévu et à son évaluation. 
Rappelons que  le projet, dans  le  cadre de  l’enseignement‐apprentissage d’une  langue,  est une  situation  complexe  et 
multidimensionnelle  basée  sur  une  série  de  tâches  communicatives  toutes  reliées  les  unes  aux  autres,  visant 
l’accomplissement d’une action  finale. Le projet n’est pas, d’ailleurs, une succession d’activités  libres et gratuites mais 
plutôt une tâche originale en rapport avec les objectifs d’apprentissage. 
La  liste de projets qui  suit est donnée à  titre  indicatif et  les  types de projets énumérés ne  sont que des exemples. Le 
professeur organise son projet pour chaque palier en fonction des conditions spécifiques de sa classe, des besoins réels 
de  ses  apprenants, de  leur motivation et de  leur environnement.  Il  indique  les objectifs,  les étapes,  les moyens et  le 
matériel à utiliser pour chacune des phases du projet (préparation, réalisation, présentation du produit final, évaluation, 
prolongement). 

 Exemples de projets : 

- Réalisation d’une œuvre graphique ; 
- Pratique du dessin ; 
- Organisation d’une fête (maquette, défilé, chants et comptines, dance locale…) ; 
- Jeux éducatifs (jeux de société, jeux de mots, jeux médiatiques…) ;  
- Pratique du théâtre (jouer une saynète, une pièce de théâtre, théâtraliser un texte…) ; 
- Visites  organisées  permettant  aux  apprenants  d’entrer  en  contact  avec  des  professionnels  (ferme,  cinéma, 

bibliothèque, exposition…) ; 
- Correspondance scolaire ; 
- Faire connaître un monument, un produit  local, d’artisanat  (poterie,  tapisserie…),  les métiers de  sa  région, une 

manifestation nationale, régionale ou religieuse… ;  
- Elaboration d’un journal scolaire, d’une revue murale ; 
- Organisation des journées de sensibilisation (sensibiliser sur les dangers de la route, les accidents domestiques, les 

droits de l’enfant, l’hygiène bucco‐dentaire, l’importance d’une saine alimentation, les dangers de la pollution…) ; 
- Concours  de  défis  scolaires  organisés  sur  des  thématiques  variées  (lecture,  écriture,  poésie,  correspondance 

scolaire, meilleure affiche sur la protection de l’environnement…) ; 
- Recherche sur les animaux, les oiseaux de la région ; 
- Réalisation d’album sur un thème étudié ; 
- Confection d’une bande dessinée à partir d’une histoire étudiée ; 
- Conception d’une émission de télévision ou de radio ; 
- Réalisation d’une interview pour interroger un personnage choisi par la classe ; 
- Rédaction d’une mini‐charte pour la protection de son environnement ; 
- Création d’une séquence vidéo sur un thème choisi (environnement, droit de l’homme…). 

 Destinataires : 

Les  élèves  de  la  classe,  les  élèves  d’une  autre  classe  ou  de  l’école,  les  élèves  d’une  autre  école,  les  enseignants,  le 
directeur de l’école, les parents d’élèves, les partenaires de l’école, des acteurs sociaux. 
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1.2.6. Les stratégies d’apprentissage 

Une  stratégie d’apprentissage  est un  ensemble de moyens  et  techniques observables  et non observables utilisés par 
l’apprenant  pour mettre  en œuvre  des  aptitudes  et  des  opérations  lui  permettant  de  répondre  à  des  exigences  en 
situation d’apprentissage et d’exécuter une tâche avec succès et de la façon la plus transparente, la plus complète et la 
plus économique possible, en fonction d’une intention particulière.  
Plusieurs recherches ont montré que les apprenants qui réussissent bien leurs apprentissages sont ceux qui utilisent des 
stratégies  efficaces  pour  accomplir  les  différentes  activités  qui  leur  sont  proposées.    L’école  doit  donc  conduire 
explicitement  les apprenants à acquérir et développer progressivement un ensemble de  stratégies  leur permettant de 
mieux structurer  leurs apprentissages. Les stratégies choisies doivent tenir compte des besoins des apprenants, de  leur 
niveau scolaire et intellectuel. En outre, il ne faut pas croire qu’une stratégie s’apprend en une seule séance et de façon 
formelle.  L’acquisition  des  stratégies  demande  du  temps  et  se  fait  en  contexte  naturel  et  authentique,  c'est‐à‐dire  à 
l'intérieur des séances d’apprentissage habituelles et en accomplissant les activités réelles de ces séances.  

 Les stratégies d’écoute 

- Adopter une attitude d’ouverture ; 
- Prendre une posture d’écoute (attention, regard dirigé) ; 
- Interpréter le langage non verbal ; 
- Repérer les sons, distinguer les mots ; 
- Déduire le sens d’expressions ou de mots nouveaux d’après le contexte ; 
- Repérer les mots clés ; 
- Faire des hypothèses sur ce qui n’a pas été compris ; 
- Faire appui sur le contexte visuel (illustration) ; 
- Repérer les lieux, les dates, les actions... 
- Faire attention au fond sonore ou aux bruits pour situer la scène (s’il s’agit d’un enregistrement) ; 
- Ecouter attentivement les noms propres, les voix pour identifier les personnages (nombre, âge, sexe, ton) ; 
- Dégager des liens entre les propos échangés ; 
- … 

 Les stratégies de production orale : 

- Prendre son temps, parler lentement ; 
- Se rappeler les mots et les expressions déjà connus ; 
- Chercher à préciser ses pensées ; 
- Utiliser de nouveaux mots ou de nouvelles expressions ; 
- Recourir à des gestes, des mimes, des exemples, des illustrations, des objets pour appuyer ses paroles ; 
- Prendre des risques de formulation ; 
- Adapter sa façon de dire à ses interlocuteurs ; 
- Valoriser les propos d’autrui ; 
- Recourir à des éléments prosodiques (intonation, débit, volume, rythme) pour appuyer ses propos ; 
- Reformuler, expliquer en cas d’incompréhension ; 
- … 

 Les stratégies de lecture 

- Reconnaitre  globalement  des mots  fréquents :  constitution  d’une  banque  de mots  (prénoms  des  enfants,  des 
objets de l’environnement immédiat…) ; 

- Entrer dans un texte en utilisant le paratexte (connaissances préliminaires, titre, illustration, sous‐titres, auteur…) ; 
- Décoder  en  contexte  les mots  nouveaux  rencontrés  dans  un  texte  par  analyse‐synthèse  (relation  lettres/sons, 

syllabes, illustration…) ; 
- Repérer la forme du texte (dialogue, article de presse, extrait de roman, publicité…) ; 
- Planifier sa manière d’aborder le texte ; 
- Formuler des hypothèses sur le sens du texte et les vérifier au fur et à mesure ; 
- Anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède ; 
- Utiliser des indices pour donner du sens aux expressions et mots inconnus dans un texte (vérifier les connaissances 

antérieures, analyser un mot en utilisant sa morphologie, utiliser le contexte, utiliser le dictionnaire) ; 
- Utiliser les indices relatifs à la ponctuation ; 
- Trouver l’idée principale et ensuite les idées secondaires ; 
- Organiser les informations contenues dans un texte ; 
- Retenir l’essentiel de l’information véhiculée par un texte ; 
- Surmonter  des  obstacles  de  compréhension  par  des  retours  en  arrière,  la  relecture  d’une  phrase  ou  d’un 

paragraphe, l’ajustement de sa vitesse de lecture, le recours aux illustrations… 
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- La maîtrise progressive des élèves des différents types de lecture s’avère d’une grande importance:  
o lecture  courante  et  expressive  en  réinvestissant  leurs  savoirs  en  termes  de  prosodie  dont  l’accentuation, 

l’intonation et le rythme constituent les principaux éléments ; 
o lecture silencieuse, ou lecture idéo‐visuelle où l’élève devrait pouvoir déchiffrer des messages de plus en plus 

longs et d’en tirer le maximum d’informations dans un laps de temps de plus en plus court ; 
o lecture silencieuse sélective qui initie l’élève, à la lecture rapide en vue de pouvoir repérer dans, un document 

écrit, les informations utiles,  
- L’apprentissage  des  démarches  de  construction  de  la  compréhension  d’un  texte  donné  est  indispensable.  Les 

élèves sont  familièrement habitués à  répondre aux questions des enseignants ou à celles qui accompagnent un 
texte de  lecture, mais  ils sont  très  rarement confrontés à construire  leurs propres stratégies de comprendre un 
écrit donné en y employant leurs acquis de grammaire, de conjugaison, de lexique,… 

- En poésie, un travail régulier de diction et de mémorisation doit être conduit, suivant des objectifs bien définis, sur 
des comptines et des poèmes adaptés au niveau des apprenant(e)s. 

1.2.4. Les activités de production écrite 

L’objectif principal des activités de production écrite au primaire est d’amener progressivement l’apprenant à développer 
la  capacité  d’écrire  des  textes  cohérents  qui  répondent  à  divers  intentions  pour  interagir  avec  les  autres:  informer, 
raconter, décrire, exprimer ses sentiments, inciter à l’action, exprimer son point de vue…, et cela en respectant les règles 
de la syntaxe, du vocabulaire et de l’orthographe. 

 Deuxième et troisième années du primaire  

Une  initiation à  la production de  textes passe par des activités de  reconstitution, de construction et de production de 
phrases et de courts paragraphes. Un travail de préparation orale s’avère indispensable pour doter les apprenant(e)s des 
outils linguistiques nécessaires. 

 Quatrième, cinquième et sixième années du primaire: 

- Ces activités ont  lieu  lors des  séances d’apprentissage consacrées à  la production écrite. Elles ont pour objectif 
d’entrainer  l’apprenant(e) à produire des énoncés écrits pratiques en  lien  avec  les  types de  textes  visés par  la 
compétence, en le mettant en situation de communication écrite.  

- Les  activités  proposées,  dans  le  cadre  de  la  production  écrite,  doivent  permettre  l’étude  systématique  et 
progressive  des  règles  régissant  chaque  type  d’écrit  à  travers  des  activités  spécifiques  favorisant  la  réflexion, 
l’analyse,  la  synthèse,  l’entrainement  et  la  production,  en  rapport  avec  les  thèmes  prévus,  les  objectifs 
fonctionnels et les diverses activités de l’unité. 

- Les  documents  servant  de  supports  aux  activités  de  la  production  écrite  doivent  être  diversifiés  et  aussi 
authentiques que possible. 

1.2.5. Les activités da langue 

 Première, deuxième et troisième années du primaire  

Un certain nombre d’exercices peuvent être intégrés régulièrement, dans les activités de consolidation de l’oral et de la 
lecture  en  vue  d’initier  les  apprenant(e)s  au  fonctionnement  de  la  langue  sans  que  les  règles  soient  explicitées.  Ces 
exercices toucheront essentiellement la notion de phrase, les formes interrogatives, négatives, exclamatives, impératives, 
les accords sujet/verbes et déterminant/nom, le nombre et le genre des noms et des pronoms, les temps verbaux (passé, 
présent, futur)…  

 Quatrième, cinquième et sixième années du primaire: 

- Dans  les  trois  dernières  années  du  primaire,  l’étude  de  la  langue  donne  lieu  à  des  séances  d’apprentissage 
spécifiques (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire), sans pour autant oublier que ces activités doivent 
être conduites en lien direct avec l’expression orale et écrite et la compréhension orale et écrite. 

- Les règles de fonctionnement de la langue n’ont de signification pour l’apprenant(e) que dans la mesure où elles 
favorisent  la  compréhension  et  l’expression.  En  effet,  il  ne  s’agit  pas  uniquement  de  faire  mémoriser 
mécaniquement un contenu linguistique par le biais d’exercices standardisés, mais de considérer essentiellement 
la  langue  dans  son  fonctionnement ;  de  l’utiliser  dans  des  activités  adéquates  à  des  fins  communicatives  et 
actionnelles prenant en compte les besoins des apprenant(e)s. 

- L’enseignement du  français doit,  tout  en  respectant  la progression des  leçons  formelles  spécifiques  à  l’étude de  la 
langue,  introduire du  lexique, des structures, des  règles syntaxiques, morphologiques et orthographiques au  fur et à 
mesure  des  besoins  exprimés  ou  de  leur  apparition  dans  les  documents  exploités  dans  les  différents  domaines 
d’activités.  

- Le  travail dans  le cadre des activités  réflexives sur  la  langue assure  le développement progressif des  ressources 
visées par le programme à travers quatre types d’activités: 
o activités de découverte et de compréhension se basant sur une situation‐problème contextualisée et accessible 

à l’apprenant(e); 
o activités d’entrainement (exploitation des acquis dans des activités ou des situations simples); 
o activités d’évaluation et de remédiation ; 
o activités de synthèse ; 
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 Première année : les activités de graphisme 

La pratique des activités graphiques en 1ère année n’a pas pour unique objectif l’apprentissage de l’écriture et ne peut 
en aucun cas se limiter à la seule reproduction des formes stéréotypées. En fait, elle développe, chez les apprenants, 
des habiletés perceptives et motrices, ainsi que des processus cognitifs nécessaires à leur développement. L’école doit 
donc multiplier les possibilités d’expériences graphiques en permettant aux apprenants de découvrir des lignes et des 
formes à partir de surfaces et d’œuvres, de les analyser, de les comparer à d’autres, d’apprendre à les reproduire et à 
les insérer dans des œuvres personnelles en lien avec des projets réels et motivants. 
La diversité et  la richesse de  l’artisanat marocain peuvent offrir de réelles situations d’apprentissage ancrées sur  le 
vécu quotidien des apprenants et leur permettant de développer leur curiosité, leur observation et leur créativité. 

 Deuxième et troisième année du primaire: 

- L’apprentissage de la lecture s’appuie sur la pratique de la communication orale et sur l’acquisition du vocabulaire. 
Il  passe  d’une  part  par  l’identification  globale  des  mots  (voie  directe),  d’autre  part  par  le  déchiffrage  (voie 
indirecte)  et  l’acquisition  progressive  des  stratégies  initiales  nécessaires  à  la  compréhension du message  écrit. 
L’identification globale des mots (les plus fréquents notamment) et l’apprentissage du code alphabétique doivent 
se  renforcer mutuellement et  faire  l’objet d’un  travail  systématique dès  le début de  l’année. Cet entrainement 
conduit  progressivement  l’apprenant(e)  à  lire  d’une manière  plus  aisée  et  plus  rapide.  L’articulation  entre  la 
lecture et l’écriture est indispensable dans cette étape. 

- En écriture, les élèves apprennent progressivement à maitriser les règles de l’écriture cursive minuscule, avec une 
initiation à la majuscule. La qualité de la représentation des graphies, les liens entre le son écouté et la graphie, les 
gestes de la main doivent être l’objet d’une attention régulière de la part de l’enseignant. 

- Plusieurs types d’exercices sont indispensables pour soutenir et consolider le travail des apprenant(e)s en lecture 
(ces exercices peuvent, en deuxième année, être intégrés dans les séances d’apprentissage de la lecture): 
o activités de discrimination auditive ; 
o activités de discrimination visuelle ; 
o activités de combinatoires (association des lettres et syllabes); 
o correspondance phonie/graphie ; 
o déchiffrage de mots nouveaux ; 
o identification instantanée des mots courts et des mots longs les plus fréquents ; 
o jeux de lecture ; 
o copie de mots, de phrases ou de courts textes sans erreurs en respectant les règles de l’écriture cursive ; 
o écriture  sous  dictée  de mots,  de  phrases,  de  courts  textes  en  respectant  les  caractéristiques  phonétiques  du 

décodage, les marques typographiques de la phrase (point, majuscule, virgule…), les accords en nombre et en genre 
dans le groupe nominal régulier (déterminant, nom, adjectif…) et les accords en nombre du verbe et du sujet; 

o Reconstitution, construction et production, de manière autonome, de phrases, de courts  textes  (de deux ou 
trois phrases) répondant à des consignes claires.  

 Quatrième, cinquième et sixième année du primaire: 

- A partir de  la quatrième  année du primaire, deux  textes de  lecture  sont  à proposer  au  cours de  chaque unité 
d’apprentissage.  Le  choix  de  ces  textes  est  fondamental.  Ceux‐ci  doivent  être  à  la  fois  simples,  pour  rester 
abordables par les apprenant(e)s, et porteurs de toutes les caractéristiques d’un texte d’auteur. 

- Les textes de lecture à choisir doivent répondre aux besoins et aux intérêts des apprenant(e)s, et doivent être aussi 
porteurs  de  valeurs  (citoyenneté,  solidarité,  respect  d’autrui,  ouverture  à  l’étranger,  entraide,  respect  de 
l’environnement…) ; 

- L’étude  des  textes  fonctionnels  doit  compléter  celle  des  textes  littéraires  afin  de  donner  à  l’apprenant(e)  une 
représentation  juste des différentes  fonctions de  l’écrit. Le choix des  textes se  fait en  tenant compte du niveau 
scolaire,  des  types  de  textes  visés  par  les  énoncés  de  compétences  et  des  thèmes  proposés.  La  lecture  devra 
s’intéresser  également  à  l’étude de  l’image pour  apprendre  aux  apprenant(e)s  à mettre  en  relation  le  langage 
verbal et le langage visuel. 

- Il est souhaitable, au cours des semaines 3 et 6 de chaque palier de compétences, de proposer des activités de 
synthèse en rapport à différents types de textes suivant la prédominance d’un type de texte ou la codominance de 
plusieurs types  au sein d’un même texte. 

- Les séances d’enseignement/apprentissage de  la  lecture, tout en respectant  l’unité de  l’acte de  lire, doivent conduire 
progressivement  les  apprenant(e)s  à  acquérir  un  ensemble  de  stratégies  (stratégies  d’identification  de  mots  et 
d’oralisation, stratégies de lecture, entre autres celles de la lecture silencieuse, stratégies de compréhension, stratégies 
de  repérage d’éléments  importants dans  le  texte…) qui  leur permettent de mieux  structurer  leur  lecture,  et  ce  en 
adoptant  une  approche  centrée  sur  l’apprenant(e),  ses  capacités,  ses  savoirs  et  ses  savoir‐faire.  Une  démarche 
méthodologique interactive s’avère donc nécessaire pour favoriser la compréhension du texte par l’apprenant(e). Cette 
compréhension se trouve optimisée si, avant, au cours ou après la lecture, on suscite chez l’apprenant(e) la production 
d’hypothèses,  la mobilisation de ses connaissances sur  le sujet du texte,  le repérage des  idées qui vont permettre  la 
saisie du sens, la mise en relation des éléments dispersés dans le texte… 
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1.2.1. La compréhension orale: 
Le travail de l’écoute doit être un souci permanent de l’enseignant. Il s’agit de familiariser l’apprenant(e) avec les nuances 
intonatives et leurs effets sur la signification, de le sensibiliser à l’expressivité et de l’initier progressivement à percevoir 
l’essentiel d’un message oral. 

Plusieurs activités peuvent être dans ce cadre proposées aux apprenants en tenant compte de  leurs besoins et de  leur 
développement cognitif : 

 écouter un texte, une chanson, une comptine, un poème, un conte, une saynète, une pièce théâtrale, des interactions 

entre locuteurs… ; 

 écouter des annonces, des instructions orales (consignes, conseils, mises en garde…), des enregistrements divers… ; 

 utiliser les médias (radio, télévision…) ; 

 écouter une présentation sur vidéo… 

En outre, dans  chacune de  ces activités,  l’enseignant doit amener progressivement  les apprenants à  comprendre une 

information globale, particulière, détaillée ou implicite. 

Dans  l’activité  d’expression  et  communication,  le  fait  de  travailler  sur  des  supports  qui  simulent  des  situations 

authentiques est à même de mettre l’apprenant(e) dans une situation de réception pour peu que le support soit présenté 

convenablement et au moment opportun. Il est, dans ce sens, fort utile de faire écouter des enregistrements. Ce travail 

devrait être constamment soutenu par  l’activité de  lecture diction. Mais  il y a  lieu d’insister sur  le  fait que dans  toute 

activité, une phase d’écoute est nécessaire. 

1.2.2. La production orale: 

 La production orale doit  intégrer des activités orales diversifiées, plus  spécifiquement, dans  le cadre de  l’acquisition 

progressive  des  techniques  et  stratégies  d’expression  et  de  communication.  On  entrainera  progressivement 

l’apprenant(e) à bien écouter, à utiliser un  langage autre que  la parole (gestes, mimiques…), à poser des questions, à 

exprimer son point de vue et prendre en compte celui des autres, à prendre la parole devant les autres apprenant(e)s 

pour reformuler, résumer, raconter, décrire, conseiller, présenter un argument, expliquer une démarche, et à adapter 

ses  propos,  selon  les  situations  d’échanges  variés,  en  fonction  de  ses  interlocuteurs  et  de  ses  objectifs  de 

communication. On ne peut, pour autant, oublier que parmi les objectifs assignés aux activités de communication orale 

figure  l’apprentissage de savoir‐faire  linguistiques visant  la maîtrise progressive du discours oral. Le rôle des actes de 

communication  est,  dans  cette  perspective,  de  fournir  à  l’apprenant(e)  les  outils  nécessaires  pour  agir,  réagir  et 

interagir  dans  des  situations  significatives  variées.  C’est  pour  cela  que  la  primauté  doit  être  accordée  à  l’acte  de 

communication au détriment du thème qui sert uniquement de cadre référentiel ; 

 Des objectifs de socialisation seront pris en compte dans  les activités de compréhension et de production en vue de 

faire découvrir à l’apprenant(e) quelques règles de la vie et à le rendre attentif aux valeurs sociales et humaines (être 

poli avec ses parents, ses voisins, ses camarades et ses enseignants, respecter les autres, travailler en groupe, coopérer, 

respecter les règles d’hygiène et de sécurité…) ; 

 Les  documents  servant  de  support  aux  activités  orales  doivent  être  diversifiés  et  aussi  authentiques  que  possible 

(situations  vécues,  contes,  lettres,  articles  de  presse,  affiches,  bandes  dessinées,  posters,  dessins,  photos,  films, 

témoignages, annonces, enregistrements divers …) ; 

 Le  recours  aux  technologies  d’information  et  de  communication  devient  indispensable  pour  soutenir  aussi  bien  le 

travail de  l’enseignant que  celui de  l’apprenant(e). Ces outils numériques peuvent  servir de  support de motivation, 

d’expression, d’exploitation du vocabulaire et des structures de langue, de production, d’enrichissements lexicaux… ; 

 La communication orale ne se limite pas aux séances prévues à cette discipline. On profitera de toutes les occasions en 

classe et hors classe pour favoriser l’expression libre ou dirigée des apprenant(e)s. Les activités de lecture, de réflexion 

sur  la  langue,  la préparation de  l’expression écrite sont autant de situations où  l’apprenant(e) est  invité à écouter  les 

autres, à formuler des observations, des idées, à s’exprimer et à prendre la parole devant le groupe ; 

 L’apprentissage du français exige un environnement linguistique riche et stimulant où la langue de communication et 

d’interaction est exclusivement le français ; 

 Les situations de communication orales sont de nature complexes. De ce fait, l’enseignant(e) peut entamer l’évaluation 

des productions orales des apprenant(e)s lors des semaines d’installation des ressources ; 

1.2.3. Les activités de lecture et de graphisme 
L’objectif principal des activités de lecture au primaire est d’amener l’apprenant à lire diverses formes de messages écrits 
(textes courants, affiches, images, cartes, poèmes…). Pour atteindre cet objectif, l’apprenant développe progressivement 
ses capacités de comprendre des textes variés et d’utiliser l’information recueillie pour accomplir des tâches scolaires et 
extrascolaires liées à la réception et la production de la langue. 



 

10   / 2011شـتنرب–الصيغة الهنائية–لمي الابتدايئالتعسكلب  اخلاصةالربامج والتوجهيات الرتبوية –مديرية املناجه 33

 

1.1.4. L’évaluation et la remédiation 

1.1.4.1. L’évaluation 
Les nouvelles orientations pédagogiques pour  l’enseignement du français au primaire placent  l’évaluation au centre du 
processus d’enseignement et d’apprentissage. Elles distinguent trois grandes formes d’évaluation: 

 L’évaluation  diagnostique:  elle  a  lieu  au  début  des  apprentissages  (début  de  l’année  scolaire,  début  d’un  palier  de 
compétences, début d’une unité d’apprentissage ou d’une séance d’apprentissage). Elle permet de dépister les forces 
et les faiblesses ainsi que le degré de préparation des élèves avant d’entamer un nouvel apprentissage. 
 L’évaluation formative: c’est une évaluation  intégrée au processus d’apprentissage. Elle vise à  identifier  les difficultés 
des  apprenant(e)s  afin  de  procéder  aux  remédiations  nécessaires  en  cas  d’imperfection.  Deux  types  d’évaluation 
formative sont à prévoir: 

- une évaluation formative relative à l’acquisition des ressources. Elle a lieu au cours des séances d’installation des 
ressources ; 

- une  évaluation  formative  relative  à  l’apprentissage  de  l’intégration.  Elle  a  lieu  au  cours  des  deux  semaines 
d’intégration. 

 L’évaluation certificative: elle a  lieu à  la  fin des apprentissages pour attester, d’une part, du degré d’acquisition des 
ressources, d’autre part, du degré de maîtrise de la compétence. 

Le contrôle continu, proposé dans le cadre de ces orientations, se présente sous deux ordres de scenarii ; il peut être vu 
comme un acte pédagogique intégré aux apprentissages permettant de renseigner sur les réussites et les difficultés des 
apprenant(e)s  et  les  éclairer  sur  l’état  d’avancement  de  leur  apprentissage,  comme  il  peut  être  considéré  en  tant 
qu’exigence institutionnelle menant à la sanction. 

1.1.4.2. La remédiation 
La remédiation est une pratique pédagogique qui a lieu après une évaluation diagnostique ou une évaluation formative. 
Elle s’intéresse à la recherche des solutions adéquates aux différentes difficultés d’apprentissage. 

Deux formes de remédiation sont à considérer: 

 La remédiation immédiate ou instantanée  

C’est une remédiation qui accompagne  la pratique habituelle de  la classe. Elle s’effectue, aussi bien à  l’oral qu’à  l’écrit, 
aux  moments  de  l’installation  des  ressources  et  au  cours  des  deux  semaines  d’intégration  (lors  des  étapes  de 
présentation, de production et de vérification). 

 La remédiation différée  

C’est  une  remédiation  ciblée,  considérée  comme  une  réponse  aux  besoins  identifiés  lors  de  l’apprentissage  des 
ressources, mais aussi et surtout lors des semaines d’intégration. Sa qualité est liée avant tout à la qualité du diagnostic 
posé.  

1.2. Orientations relatives aux domaines d’activités 

Il est de l’ordre de l’évidence de dire que s’agissant de l’apprentissage d’une langue, parler des domaines d’apprentissage 
revient à distinguer: 

 sur le plan de l’oral, deux grands domaines: la compréhension orale et la production orale ; 
 sur le plan de l’écrit, deux grands domaines: la compréhension de l’écrit et la production de l’écrit.  

Amener  l’apprenant(e)  à  un  usage  efficace  de  l’oral  et  de  l’écrit  impose  en  effet  de  développer  ses  capacités  de 
compréhension  (à travers  les activités d’écoute et de  lecture) et de production  (à travers  les activités orales et écrites) 
dans des situations de communication variées, tout en développant sa réflexion sur le fonctionnement de la langue et en 
renforçant ses propres stratégies et démarches d’acquisition. 

Il est à noter que le développement des domaines précités s’effectue à travers un processus qui suppose une articulation 
solidaire entre  la communication et  l’action. En effet, c’est par  l’action qu’on apprend à communiquer et  inversement. 
C’est pourquoi la classe de français doit procurer aux apprenants des occasions variées pour communiquer oralement et 
par écrit. Aussi est‐il très important que les apprenants puissent agir et interagir dans cette langue à travers la résolution 
de situations problèmes,  la réalisation de projets,  la pratique des activités  intégrées et  l’utilisation  ludique de  la  langue 
(jeux de sociétés oraux et écrits, jeux audiovisuels, charades, mimes…, jeux individuels ou collectifs (devinettes, énigmes, 
jeux médiatiques…), jeux de mots…).  
Dans cette perspective,  l’apprentissage du français n’est plus seulement au service de  la communication, mais aussi de 
l’action. Il permet, ainsi, de communiquer, d’agir, de réagir et d’interagir. 
En  outre,  il  est  très  important  de  signaler  que  le  recours  efficace  aux  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication, dans un milieu  linguistique  riche  et  stimulant,  aide  l’apprenant  à devenir  confiant  et  autonome  et  à 
s’ouvrir sur la réalité des pratiques langagières, ce qui accélère son apprentissage d’une langue authentique. 
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Niveau  Unité  Thème  Niveau Unité Thème 

5ème 
année 

1  Les vacances, les voyages

  6ème 
année 

1 La civilisation marocaine

2  L’histoire du Maroc  2  Les moyens d’information et de 
communication

3  Les sports, les loisirs 3 Les voyages, les excursions et les jeux

4  Les métiers, les professions  4  Equilibre naturel et éducation à 
l’environnement

5  La santé et le bien‐être 5 L’art et la créativité
6  La sécurité routière 6 La santé et l’hygiène alimentaire
7  La science, la technologie 7 Le droit de l’enfant
8  La protection de l’environnement 8 L’économie et le monde des affaires

1.1.3.4. L’organisation des apprentissages 
L’organisation des apprentissages relatifs à  l’enseignement du  français au primaire a été conçue en tenant compte des 

orientations suivantes: 

 Chaque compétence se développe en quatre paliers de huit semaines (six semaines pour l’installation des ressources et 

deux semaines d’intégration) ; 

 Au cours des deux semaines d’intégration,  l’enseignant(e) arrête complètement  les activités  liées au développement 

des ressources et amène ses apprenant(e)s à résoudre des situations complexes dans lesquelles ils sont censés intégrer 

les ressources antérieures ;  

 Chaque palier de compétence englobe  les paliers précédents. Les activités d’intégration proposées à  la fin de chaque 

palier supposent donc la mobilisation des ressources relatives aux paliers précédents; 

 Les  activités  proposées,  lors  des  deux  semaines  d’intégration,  doivent  rendre  l’apprenant(e)  capable,  de manière 

personnelle, à: 

- construire sa propre stratégie de compréhension ; 

- mettre en réseaux les différentes ressources pouvant être mobilisées pour la résolution de la situation ; 

- élaborer une démarche de résolution ; 

- construire sa propre production ; 

- vérifier la conformité de sa production à un ensemble de critères et d’indicateurs ; 

- apporter des corrections à sa production en fonction des résultats de la vérification ; 

 Chaque palier de  compétence  s’articule  en deux unités de  trois  semaines  chacune,  assurant  ainsi  la  cohérence des 

différentes ressources et leur convergence vers les objectifs permettant le développement de la compétence ; 

 L’unité d’apprentissage est un ensemble d’activités organisées et articulées entre elles autour d’un thème; 

 L’organisation  des  activités  se  réalise  en  procédant  à  une  répartition  par  domaines  d’activités 

(compréhension/production  orale,  activités  de  lecture,  activités  de  langue,  production  de  l’écrit)  et  par  séances 

d’apprentissage dans le cadre de chaque domaine ; 

 La  séance  d’apprentissage  est  une  unité  de  temps  consacrée  à  des  activités  permettant  d’atteindre  un  objectif 

d’apprentissage au moins. Sa durée varie, généralement entre 30 et 45 minutes, en fonction du niveau de la classe et 

de la nature des activités;  

 Au début de chaque séance d’apprentissage, il est impératif de procéder à une évaluation diagnostique portant sur les 

pré‐requis nécessaires ; 

 Les semaines 3 et 6 de chaque palier sont réservées aux activités de synthèse des ressources antérieures, à l’évaluation 

et aux activités de soutien et de remédiation ; 

 Les activités de synthèse sont des activités d’apprentissage permettant aux apprenant(e)s d’établir des  liens entre  les 

ressources  installées  antérieurement à  travers des  activités et des  situations qui progressent du point de  vue de  la 

complexité d’une unité à  l’autre,  jusqu’à ce que  la maîtrise de  la situation finale  liée au palier de  la compétence soit 

totalement  assurée.  Dans  cette  optique  les  activités  de  synthèse  représentent  un  entrainement  efficace  pour  un 

apprentissage progressif de  l’intégration. Elles accompagnent  le  travail de  l’enseignant et des apprenant(e)s  tout au 

long de l’installation des ressources ; 

 Une  enveloppe horaire de  30  à  45 minutes par  semaine  est  consacrée  au projet pédagogique dans  le  cadre d’une 

perspective actionnelle ; 

 Pour atteindre  les  compétences et  les objectifs prévus par  le programme, une planification annuelle par paliers est 

indispensable et doit être établie, dès le début de l’année, en termes d’objectifs d’apprentissage, en tenant compte du 

calendrier de l’année scolaire. 
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Niveau 
Nombre d’heures 

par semaine  Domaines d’activités 
Répartition de l’horaire en 
fonction de chaque domaine 

5ème année  7h 

Compréhension/production orale 20 à 25% 

Lecture  20 à 25% 

Grammaire 

40 à 45% 
Conjugaison 

Orthographe en alternance avec la dictée

Vocabulaire en alternance avec la poésie

Production écrite 10 à 12% 

Projet de classe 10 à 12% 

6ème année  7h 

Compréhension/production orale 20 à 25% 

Lecture  20 à 25% 

Grammaire 

40 à 45% 
Conjugaison 

Orthographe en alternance avec la dictée

Vocabulaire en alternance avec la poésie

Production écrite 10 à 12% 

Projet de classe 10 à 12% 

Les activités des semaines 3 et 6 de chaque palier peuvent être organisées en prenant en considération les propositions 
suivantes:  

Synthèse des ressources  Evaluation  Soutien 

25 à 40% du volume hebdomadaire  20 à 25% du volume hebdomadaire 40 à 50% du volume hebdomadaire

Activités  et  situations  permettant 
d’établir des liens entre les ressources 
installées  antérieurement  avec  un 
effet progressif ascendant. 

‐ Activités d’identification des notions 
acquises ; 
‐ Activités d’application ; 
‐ Activités de réinvestissement 
‐ … 

‐  Soutien  intégré  (Activités  de 
remédiation  pour  les  élèves  en 
difficultés  légères  et  passagères, 
activités  de  consolidation  et 
d’approfondissement  pour  les  élèves 
qui n’ont pas de difficultés;  
‐  Soutien  institutionnel  pour  les 
élèves en difficultés permanentes.

 

1.1.3.3. L’organisation des thèmes par niveau 
Les  éléments  du  programme  sont  organisés  en  termes  d’unités  d’apprentissage.  Chacune  de  ces  unités  est  articulée 
autour d’un thème.  

Les  thèmes  sont  choisis pour  leur aspect motivant et  fonctionnel, et doivent permettre aux apprenant(e)s de  s’ouvrir 
progressivement, en partant de leur environnement immédiat, sur d’autres horizons; 
Les tableaux suivants présentent les différents thèmes proposés pour les six années du primaire: 

Niveau  Unité  Thème 

 

Niveau Unité Thème 

1ère 
année 

1  Les premiers contacts 

 
2ème 
année 

1 La famille, les amis
2  L’enfant et la famille  2 L’école, la classe 
3  A l’école  3 Ma ville, mon village
4  En classe  4 Les animaux familiers
5  La roue de la semaine  5 Les activités d’une journée
6  La météo  6 La météo 
7  L’hygiène  7 Santé et bien être
8  Les habits  8 Alimentation et repas

3ème 
année 

1  L’école, la maison, les amis

 
4ème 
année 

1 L’école, la famille, les amis
2  Au marché  2 Les habits 
3  La solidarité, l’entraide 3 Les horaires, l’emploi du temps
4  Les vacances, les voyages 4 Les fêtes, les manifestations
5  Les fêtes, les excursions 5 La ville, la campagne
6  Les jeux, les loisirs  6 Les métiers, les professions
7  Les spectacles, les jouets  7 L’art de la cuisine 
8  Les animaux familiers   8 Les droits, les devoirs
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1.1.3. L’organisation pédagogique de l’enseignement du français au primaire  

1.1.3.1. Les caractéristiques  
Les éléments du programme autour desquels s’articule l’organisation didactique et pédagogique du français dans le cycle 
primaire présentent les caractéristiques suivantes:  

 ils  respectent  une  progression  dans  l’apprentissage  allant  de  la  sensibilisation  à  la  consolidation  et  à 
l’approfondissement à travers l’acquisition. En effet, un même fait linguistique peut être abordé dans le programme de 
deux années consécutives ou plus, de telle sorte qu’il soit traité de manière simple dans les niveaux les plus bas et de 
manière plus approfondie dans les niveaux supérieurs.  
 ils  tiennent  compte  de  la  nécessité  d’alléger  le  programme,  afin  de  permettre  une  meilleure  gestion  de 
l’enseignement/apprentissage  et  davantage  de  flexibilité  et  d’activités  de  synthèse,  d’évaluation,  de  soutien  et  de 
remédiation. 
 ils réservent une plus grande place à  l’installation des principales ressources  liées à  la compétence et proposent pour 
chaque niveau scolaire une programmation par paliers de compétences conformément à la pédagogie de l’intégration ; 
 ils renforcent progressivement  l’apprentissage de  la  langue, en allant de  l’acquisition  implicite des règles syntaxiques, 
morphologiques  et  orthographiques  au  cours  des  trois  premières  années  du  primaire,  à  travers  les  activités  de 
compréhension/expression orale et de  lecture, vers  l’étude explicite de ces règles à  travers des activités spécifiques, 
systématiques et progressives dans les trois dernières années.  
 ils renforcent la cohérence interne du programme, laquelle se manifeste de deux manières: d’une part la cohérence des 
différentes  ressources  d’une même  unité  d’apprentissage,  d’autre  part  la  convergence  de  ces mêmes  ressources  
favorisant le développement de compétences de communication. 
 ils  contribuent,  à  côté des  éléments des  autres disciplines,  à  la  formation de  l’apprenant(e),  à  son  autonomie  et  à 
l’épanouissement de sa personnalité. 
 Ils permettent de construire le programme de l’enseignement du français autour d’unités d’apprentissage. Chacune de 
ces unités est à la fois: 

- un canevas d’objectifs, de contenus et d’activités liés à un thème bien défini ; 
- un cadre méthodologique permettant de structurer  l’enseignement/apprentissage à  travers des activités et des 

situations complémentaires et cohérentes et de veiller à  l’enchaînement chronologique des différentes  séances 
d’apprentissage en fonction d’objectifs bien déterminés. 

1.1.3.2. L’enveloppe horaire et les domaines d’activités relatifs à la discipline 
Le volume horaire accordé à chaque domaine d’activités sera déterminé en fonction de son degré d’importance. 

Le tableau suivant donne  l’enveloppe horaire totale pour chaque niveau, ainsi que  la répartition de cette enveloppe en 
fonction des domaines. 

Niveau  Nombre d’heures 
par semaine  Domaines d’activités  Répartition de l’horaire en 

fonction de chaque domaine 

1ère année  1h30 

Compréhension/production orale 30 à 35%

Graphisme 30 à 35%

Chants, comptines, contes, saynètes, jeux éducatifs 30 à 35%

2ème année  2h 

Compréhension/production orale 25 à 35%
Activités de lecture et d’écrit 40 à 50%
Projet de classe 18 à 25%

3ème année  7h 

Compréhension/production orale 30 à 35%
Lecture  30 à 35%
Ecriture/Copie 12 à 20%
Dictée  5 à 10% 
Exercices écrits 5 à 10% 
Récitation  5 à 10% 
Projet de classe 5 à 10% 

4ème année  7h 

Compréhension/production orale  25 à 35%
Lecture  12 à 20%
Ecriture  5 à 10% 
Grammaire

30 à 40% 
Conjugaison

Orthographe

Récitation en alternance avec la dictée

Production écrite 5 à 10% 
Projet de classe 5 à 10% 
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1.1.1.6. Une conception ouverte à la différenciation pédagogique 
L’enseignement du français vise à donner à tous les apprenant(e)s les meilleures chances d’apprendre, en vue d’atteindre 

les mêmes compétences. Cela exige une diversification d’approches, de méthodes, de matériels et d’activités, pour que 

chacun y trouve ce qui lui convient et aille au maximum de ses potentialités. 

1.1.1.7. Une approche intégrant NTIC et activités intégrées 
Dans le souci de renforcer les apprentissages, de les rendre fonctionnels et de motiver l’apprenant(e), l’enseignement du 

français  doit  intégrer  les  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  et  proposer  des  activités 

intégrées à la discipline. 

1.1.2. L’enseignement du français au cycle primaire  
L’enseignement du français commence désormais à partir de  la 1ère année de  l’enseignement primaire pour continuer 

jusqu’à  la  fin  du  cycle  secondaire  qualifiant.  Son  objectif  essentiel  est  de  permettre  à  l’apprenant(e)  d’acquérir  les 

compétences nécessaires  à une maîtrise progressive  et  à une utilisation  fonctionnelle de  la  langue  française  selon  le 

cursus suivi et l’orientation choisie. 

L’introduction  du  français    à  partir  de  la  première  année  du  primaire,  sous  forme  d’activités  orales  et  de  graphisme 

intégrées dans les activités artistiques permet:  

 davantage de flexibilité et d’allègement des programmes (en 3ème année notamment); 

 le renforcement de l’oral et de l’écrit; 

 l‘initiation de l’apprenant(e) à certaines règles simples de la langue dès la 3ème année primaire et qu’il aura l’occasion 

d’approfondir progressivement dans les niveaux supérieurs; 

 l’allègement opéré en troisième année au niveau des phonèmes/graphèmes permet d’introduire des textes de lecture 

au 4ème palier dans l’esprit d’initier l’apprenant à une lecture courante et intelligible; 

1.1.2.1 L’enseignement du français aux deux premières années  
Une  seule  étape  compose  cette  phase  d’apprentissage  à  savoir  l’étape  d’initiation:  de  la  1ère  à  la  2ème  année  de 

l’enseignement primaire ; 

La 1ère année du primaire constitue une classe de première ouverture sur la langue française. A ce niveau, la priorité est 

accordée à  l’oral et à  la phonétique à  travers  les micro‐dialogues,  les  chants,  les  comptines,  les  récits,  les  contes,  les 

saynètes,  les  jeux éducatifs…  Il est à noter que  les activités de  français,  lors de cette année, seront présentées en tant 

qu’activités  linguistiques dans  le cadre des activités de  l’éducation artistique et  intégrées dans  le volume horaire global 

accordé à cette discipline, à raison d’une heure et demie par semaine. 

On amènera progressivement l’apprenant(e) au cours de cette année à: 

 s’habituer au système phonétique/phonologique du français ; 

 se familiariser avec le système paralinguistique : intonation, prosodie, accent, ton, gestuelle… ; 

 acquérir un lexique simple, varié et fonctionnel. 

Par ailleurs, on tiendra compte des trois principes suivants: 

 l’ouverture de l’école sur la réalité extrascolaire ; 
 la prise en compte de l’univers de l’enfant, en vue de la valorisation de sa propre culture ; 

 l’implication de l’apprenant(e) dans les pratiques didactiques liées aux apprentissages. 

La deuxième année du primaire  vise  l’acquisition d’une  compétence orale adaptée à  ce niveau  scolaire, ainsi que  la 

préparation de  l’apprenant(e)  au développement de  la  compétence de  l’écrit programmée  en 3ème  année,  à  travers 

l’étude de quelques phonèmes/graphèmes simples et de la structure linguistique de la langue parlée. 

1.1.2.2. L’enseignement du français en 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années  
Deux grandes étapes composent cette phase d’apprentissage: 

 étape d’initiation et d’acquisition: de la 3ème à la 4ème année de l’enseignement primaire ;  

 étape d’acquisition, de consolidation et de préparation à l’enseignement secondaire collégial: de la 5ème à la 6ème année 

de l’enseignement primaire. 

Les  compétences  visées  dans  l’enseignement  du  français  au  primaire  sont  celles  relatives  à  l’oral  et  à  l’écrit.  Si 

l’enseignement du  français  est  à dominante orale  en  1ère  et  2ème  années du primaire,  l’écrit prendra de plus  en plus 

d’importance au fur et à mesure que l’apprenant(e) avancera dans son cursus primaire. 

Les 1ère et 2ème années assurent  les assises de  l’apprentissage de  l’oral. Celles de  l’apprentissage de  l’écrit commencent à 

partir de la 3ème année du primaire et sont consolidées (au même titre que l’oral) durant les trois années suivantes du cycle.  
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1. Orientations pédagogiques 

1.1. Orientations générales 
1.1.1. Les fondements 
L’enseignement/apprentissage du français au Maroc se base sur un certain nombre de fondements relatifs à son statut, à 
son usage et aux approches et méthodes pédagogiques et didactiques utilisées.  

1.1.1.1. Un cadre porteur de valeurs 
L’enseignement du français au Maroc doit permettre l’acquisition et la consolidation de valeurs essentielles à la formation 
de citoyens fiers de  leur  identité et de  leur patrimoine, conscients de  leur histoire et socialement  intégrés et actifs. Ces 
valeurs se fondent sur: 

 l’attachement aux principes et aux valeurs de la foi islamique ; 

 l’attachement aux valeurs sociales et culturelles de la société marocaine ; 

 l’ouverture sur les cultures, les valeurs et les droits humains universels. 

1.1.1.2. Un apprentissage fonctionnel axé sur le développement des compétences 
L’enseignement du français doit permettre de: 

 répondre aux besoins éducatifs des apprenant(e)s (développement des compétences propres à la discipline, éducation 

au choix, …) ; 

 servir  d’outil  cognitif  et méthodologique  pour  renforcer  l’apprentissage  des  autres  disciplines  (développement  de 

compétences transversales). 

1.1.1.3. Une approche fondée sur l’action 
Ce qui veut dire que l’apprentissage doit se faire à travers l’usage réel et libre de la langue et non par un enseignement 

imposé qui réduit l’apprentissage à un statut passif. Dans cette perspective de type actionnel, le processus enseignement‐

apprentissage  cède  la  place  au  processus  apprentissage‐action  selon  lequel  le  français  doit  pouvoir  être  utilisé  pour 

effectuer des tâches communicatives et mener à bien des projets débouchant sur des réalisations concrètes. Cela exige 

que la classe soit un environnement linguistique et social riche et stimulant où le français est la langue d’usage réel. 

La mise en place de cette perspective confère à l’enseignant le rôle de médiateur, de conseiller, de metteur en scène et 
d’animateur qui organise l’acte d’apprentissage à travers des tâches dans un environnement multidimensionnel. 

1.1.1.4. Une approche centrée sur l’apprenant(e) 
L’enseignement  du  français  doit  privilégier  une  approche  méthodologique  globale  reliant,  en  un  tout  cohérent, 

l’observation,  la  réflexion,  l’analyse et  la  synthèse ;  Il doit, de  ce  fait, permettre à  l’apprenant(e) d’être acteur de  son 

propre apprentissage: 

 Partir d’une situation communicative contextualisée et accessible à l’apprenant(e) ; 

 Analyser la situation selon des objectifs linguistiques et/ou communicatifs précis; 

 Regrouper les éléments analysés en un tout intégré permettant de résoudre des situations complexes. 

1.1.1.5. Un apprentissage collaboratif et solidaire 
L’apprentissage du français mise sur un savoir‐agir communicationnel et social que l’on peut associer à une centration à la 

fois sur l’apprenant en tant qu’apprenant dans un contexte scolaire et sur le groupe en tant que cadre social d’interaction 

et de médiation. Les modes d’action mis en place permettent de créer des occasions de conflits sociocognitifs propres au 

recul métacognitif nécessaire à tout apprentissage. 

À ce titre, il est instructif pour l’enseignant d’amener l’apprenant(e) à: 

 construire  sa  démarche  de  compréhension  en  l’outillant  à  comprendre,  de  manière  articulée,  la  situation  de 

communication qui  lui est proposée en  vue d’identifier  les  tâches et de prévoir un ensemble  intégré de  ressources 

mobilisables ; 

 construire sa démarche de résolution de la situation, ce qui renvoie à la possibilité de l’apprenant(e) à : 

o mobiliser ses capacités herméneutiques pour pouvoir identifier les tâches demandées ; 

o identifier les réseaux des ressources mobilisables pour résoudre la situation ;  

o agencer ses acquis pour construire sa production ;  

 construire  sa  démarche  de  validation  en  vérifiant  la  conformité  de  sa  production  à  un  ensemble  de  critères  et 

d’indicateurs. Il s’agit pour l’apprenant(e) de prendre l’habitude d’« évaluer spontanément sa production » ; 

 construire sa démarche de régulation de sa production en fonction des résultats de la validation critériée. 
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Orientations pédagogiques et programme 

relatifs à l’enseignement du Français au cycle primaire 
Introduction 

Les nouvelles orientations pédagogiques pour  l’enseignement du  français au primaire sont  le  fruit des efforts déployés 

par  le  ministère  de  l’éducation  nationale  dans  le  cadre  de  l’amélioration  de  la  qualité  des  prestations  de  l’école 

marocaine. Parmi  les mesures entreprises dans ce sens, figure  l’ajustement des programmes suivant  les objectifs tracés 

par  la  Charte  nationale  de  l’éducation  et  de  la  formation  et  opérationnalisés  par  le  Plan  d’urgence.  L’ajustement 

préconisé, témoignant d’une approche à la fois novatrice et fonctionnelle, ne fait pas table rase de l’existant ; il s’inscrit 

dans la continuité dans la mesure où il se fonde essentiellement sur: 

 le « curriculum de la langue française à l’école primaire », proposé par le Livre blanc (2002) ; 

 le guide pédagogique de l’enseignement primaire, notamment la partie réservée au curriculum de la langue française ; 

 le dispositif élaboré dans le cadre de la pédagogie de l’intégration ; 

L’ajustement  proposé  se  base  aussi  sur  les mesures  entreprises  par  le ministère  dans  le  cadre  de  l’innovation  du 

dispositif pédagogique à travers: 

 l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

 l’amélioration  de  la  qualité  de  la  vie  scolaire  à  travers  l’optimisation  du  temps  scolaire  et  le  développement  des 

activités artistiques et d’éveil ; 

 l’amélioration du système d’évaluation ; 

 l’intégration du soutien pédagogique dans le processus d’apprentissage ; 

 le renforcement de la santé scolaire et de la sécurité humaine ; 

 l’intégration  de  l’approche  genre,  des  droits  de  l’enfant  et  de  l’éducation  à  l’environnement  dans  les  programmes 

scolaires. 

Ainsi,  l’enseignement/apprentissage du français au primaire, vise‐t‐il  la formation qualitative des élèves marocains ainsi 

que leur épanouissement, et ce, conformément au profil de sortie escompté au terme de la sixième année du primaire et 

aux objectifs assignés à cette discipline dans  le système éducatif marocain. De ce fait,  il contribue, en complémentarité 

avec l’enseignement des autres disciplines, à atteindre les objectifs institutionnels qui tiennent compte de la spécificité du 

français en  tant que première  langue étrangère au Maroc, des contraintes  relatives au contexte de son apprentissage, 

ainsi que de son usage dans les cursus scolaires et universitaires.  

Ces  orientations  ont  pour  objet  d’exposer,  de manière  synthétique,  les  différentes  composantes  du  programme  de 

l’enseignement du français au primaire; elles s’organisent en deux grandes parties: 

 Les orientations générales: 

Cette partie aborde les axes suivants: 

- les fondements relatifs à l’apprentissage du français langue étrangère ; 

- l’organisation de l’enseignement du français au cycle primaire ; 

- les caractéristiques des éléments du programme, l’enveloppe horaire et les domaines relatifs à la discipline ; 

- Les aspects pédagogiques liés à la pratique de l’évaluation et de la remédiation. 

 La progression selon les niveaux 

Cette partie traite trois axes essentiels: 

- les orientations relatives aux domaines d’activités; 

- les paliers des compétences;  

- l’organisation du programme par niveau. 
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