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  افتتاحية
  

ية الوطنية المناهج التربوية في آن واحد مرآة لمشروع المجتمـع  تعتبر وزارة الترب
المغربي، ومحاولة الستقراء الحاجات المستقبلية لهذا المجتمع من جميع الزوايـا الثقافيـة   
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبعالقة مع األبعاد المحليـة والجهويـة والوطنيـة    

المطالب بالتفاعل مع مختلف المتغيـرات المجتمعيـة،   والدولية لهوية مواطن اليوم والغد، 
ورفع التحديات التي تفرضها، داخلية كانت أم خارجية، على األفـراد وعلـى مكونـات    

بهذا المعنى، يتضح أن المناهج التربوية ليسـت مجـرد تشـكيلة مـن المـواد      . المجتمع
وال شـك أن  . تربويالدراسية، بل استراتيجية تربوية وفرضية تدخل في إصالح النظام ال

مراجعة المناهج التربوية بهدف تحسين مواءمتها مع المنتظرات الملحة الحالية للمجتمـع  
ليست كافية، لذا حرصنا على أن ترتكز هذه االستراتيجية التربوية على أكبر قدر ممكـن  
من المعطيات حول تطلعات المجتمع المغربي في كل المجاالت، على األقل خالل العشرية 

حالية، وأن يعتمد على تعدد المتدخلين وتنوع مجاالت تخصصهم واهتماماتهم لبلورتهـا،  ال
حرصنا على هذا لتوفير . وعلى االستشارة الواسعة الختبار نتائج أشغال هؤالء المتدخلين

ضمانات النجاح لهذه االستراتيجية، رغم معرفتنا بما يحـيط عـادة اسـتقراء الحاجـات     
غربي من اختالف فـي الـرأي وفـي المرجعيـات والمقاربـات،      المستقبلية للمجتمع الم

وبالصعوبات التي يسببها عادة تعدد المتدخلين وتنوع مجاالت تخصصـهم واهتمامـاتهم،   
  .ومعرفتنا بما يمكن أن يحيط بمفهوم االستشارة من لبس وسوء فهم

لقراءة وعالوة على الصعوبات المرتبطة بتعدد المتدخلين، وتنوع مرجعياتهم الفكرية 
دينامية النظام التربوي، واستيعاب مبادئها المنظمة، ال بد أن يصطدم مخططـو المنـاهج   
التربوية بصعوبات موضوعية منها صعوبة حصر المتغيرات الداخلية والخارجيـة التـي   
تتحكم في دينامية تطور المجتمع في مختلف المجاالت، وصعوبة التنبؤ بكل ما يمكـن أن  

ة على هذه المجاالت، وصعوبة تغيير المناهج جملة وتفصيال فـي  يحدث من ظواهر مؤثر
  .أي وقت ألسباب ال تتحكم فيها وزارة التربية الوطنية وحدها

وعندما يتعلق األمر بثنائية الثابت والمتغير في القيم التي ينبغي أن تؤطر المنـاهج  
في زمن معـين  التربوية، غالبا ما تختلط بعض المرجعيات، التي فرضتها ظروف معينة 

من طرف مكونات مجتمعية أو هيآت معينة ، مع القيم المرجعية الوطنية الثابتة للمجتمـع  
المغربي التي تسمح بتحديد األولويات وترتيبها، وتـؤطر بالتـالي اسـتقراءات حاجـات     

  .المجتمع المستقبلية التي يلزم أن تنبني عليها المناهج التربوية

بد منا اتخاذ احتياطات يمكن إجمالها، من جهة، فـي  وأمام هذه الصعوبات، كان ال 
توسيع اإلشراك إلى مختلف الهيئات التربوية وإلى فعاليات علميـة وتكنولوجيـة وفنيـة    
واقتصادية من داخل نظام التربية والتكوين ومن خارجـه بهـدف اختبـار المرجعيـات     

المستقبلية، وتصورات  النظرية، والمقاربات التربوية، ومنهجيات استقراء حاجات المجتمع
االستجابة لها من خالل المناهج التربوية، ثم من جهة أخرى، في عرض مشاريع المناهج 
التربوية الناتجة عن هذا اإلشراك الموسع على متدخلين آخرين مـن الهيئـات التربويـة    
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والمستفيدين من خدمات نظام التربية والتكوين، ومن المجتمع المدني وخاصـة الشـركاء   
قليديين والمحتملين لمصالح وزارة التربية الوطنية والمؤسسات التعليمية بهدف اختبـار  الت

  .جدواها وفعاليتها وواقعيتها وقابليتها لإلنجاز

انطالقا من هذا التصور للمناهج التربوية في عالقتها بوظائف نظام التربية والتكوين 
جعتها من صـعوبات وإكراهـات،   وبدينامية المجتمع المغربي، ولما يحيط إعدادها أو مرا

وللضمانات التي من شأنها أن تجعلها ثابتة الصـالحية ومسـتوفية لمختلـف المجـاالت     
التربوية ومجاالت المعرفة والتكنولوجيا ومسـتجيبة لمنتظـرات القطـاعين االجتمـاعي     
 واالقتصادي، ترى وزارة التربية الوطنية أن إمكانية التحكم في استمرار مواءمة المنـاهج 

التربوية الجديدة مع متطلبات المجتمع في مجال تكوين الرأسمال البشري تستوجب، مـن  
جهة، اإلبقاء على مراجعة المناهج مفتوحة من خالل إخضاع تنفيذها للتتبع والتقييم بكيفية 
مستمرة، وإدخال التصحيحات الالزمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومن جهـة ثانيـة،   

ر المناهج التربوية للدول الشريكة، خاصة فـي مجـال المعرفـة    توخي اليقظة تجاه تطو
والتكنولوجيا والمجاالت موضوع الشراكة مع هذه الدول ألن أنظمتها التربوية أصـبحت  

  .عبارة عن شبكة أنظمة منفتحة بعضها على بعض، ودائمة التفاعل فيما بينها

زارة، فإنها مجرد فرضية وإذا كانت المناهج التربوية بلورة الستراتيجية تربوية للو
للتدخل في اإلصالح التربوي تحتاج إلى إجراءات ممهدة وأخرى مساعدة فـي مجـاالت   
استكمال تكوين األطر التربوية في الخدمة، والتكوين األساسي لألطر التربويـة الجديـدة،   

بئـة  وتجهيز المؤسسات بالوسائل التعليمية والديداكتيكية الالزمة، وتحتاج باألساس إلى تع
المدرسين والمفتشين وأطر التوجيه التربوي وانخراطهم في اإلصالح، وإلى تجنيد أطـر  

  .اإلدارة التربية للمؤسسات التعليمية

  

  

  عبد اهللا ساعف

  وزير التربية الوطنية
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  تقديم عام
  

 ، سيتم إدماجه مع التعليم االبتدائي ليصبح هذا األخير مكونا2004عند تعميم التعليم األولي سنة 
سلك : من ثماني سنوات موزعة على سلكين، تمتد الدراسة في كل واحد منها على مدى أربع سنوات 

أساسي يلجه األطفال الذين أنهوا السنة الرابعة من عمرهم؛ وسلك متوسط ينتهي بشهادة للدروس 
  .االبتدائية تسمح بولوج التعليم الثانوي اإلعدادي

ن فرص النجاح لألطفال الذين يرتادونه، فإن تعميمه واعتبارا لما يوفره التعليم األولي م
وإدماجه ضمن التعليم االبتدائي سيمكن من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع األطفال المغاربة 
البالغين سن الرابعة من عمرهم، ويخفف من حدة الهدر الذي تعرفه مستويات التعليم االبتدائي في 

  .الوقت الراهن

بتدائي بهذه البنية الجديدة، أول مرحلة من المراحل التعليمية، يفرض عليه في فكون التعليم اال
آن واحد، وظيفة استكمال وتعزيز التربية التي يتلقاها الطفل في وسطه األسري من جهة، ووظيفة 

الهوية الحضارية ، والعقيدة اإلسالميةإعداده للمراحل التعليمية الموالية من حيث تربيته على قيم 
، ومن حيث تنمية الكونيـة ومبادئهاحقوق اإلنسان ، وقيـم المواطنـة، واألخالقية والثقافية دئهاومبا

كفاياته التواصلية واالستراتيجية والمنهجية والثقافية والتكنولوجية، وتربيته على االختيار وتدريبه على 
المدرسة وخارجها من جهة اتخاذ قرارات بسيطة في مساره الدراسي، وفي تدبير عالقاته مع رفاقه في 

  .أخرى

وقد حرصت لجان مراجعة األنشطة الجديدة على التركيز على التربية على القيم المدعمة للهوية 
الوطنية بكل أبعادها، وعلى تنمية الكفايات األكثر ارتباطا بهذه القيم إلشباع رغبة الطفل في إثبات ذاته 

األساسية التي تجد لها امتدادات في التعليم الثانوي والتموقع في الزمان والمكان، وعلى المفاهيم 
. اإلعدادي، وتعتبر ضرورية لتهيئ المتعلم مبكرا لولوج أحد األقطاب الخمسة للتعليم الثانوي التأهيلي

كما حرصت هذه اللجان على إدماج حصص لدعم التعلم في الممارسة البيداغوجية أثناء إنجاز المناهج 
خارجه لتثبيت مكتسبات المتعلمين واستدراك وتصحيح ما فاتهم أو صعب التربوية داخل الفصل و

  .عليهم استيعابه

وتجدر اإلشارة إلى أن المناهج التربوية لسلكي التعليم االبتدائي تسعى إلى تغليب كفة تفاعل 
على  المتعلمين مع المعرفة والتكنولوجيا على كفة التلقين والحفظ واالستضمار لتسهيل تحويلهم تدريجيا

مستوى التربية على القيم وتنمية الكفايات والتربية على االختيار واتخاذ القرار، وتمكينهم من 
  .المواصفات المؤهلة للسلك اإلعدادي

وفضال عن تعزيز تعلم اللغات بإضافة اللغة األمازيغية واللغة األجنبية الثانية وتقديم تدريس 
والمواد الدراسية المدعمة للهوية الوطنية بأهمية كبيرة  اللغة األجنبية األولى بسنة، حظيت األنشطة

حيث تم تحسين تناسق مكونات التربية اإلسالمية بما يضمن استيعابها من طرف المتعلم، وأضيفت مادة 
  .التربية على المواطنة في السنوات الثمانية، وتم توسيع تعلم التاريخ والجغرافيا إلى مستويات إضافية

ريس المواد الدراسية وجودة تعلمها رهينة بالكفايات المهنية للمدرسين، ومستوى وتبقى فعالية تد
تعبئة هيأة اإلشراف التربوي في استكمال تكوين المدرسين، وبما يلزم توفيره من وسائل تعليمية 

  .ومعينات ديداكتيكية مكتوبة وسمعية بصرية
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  المناهج التربوية للسلك األساسي من التعليم االبتدائي. 1
  

  عناصر البرنامج
امج مرحلة التعليم األولي من العناصر التالية، التي تأخذ إجرائيا شكل أنشطة ال دروس بالمعنى المتعارف يتكون برن

  : وهذه العناصر هي . عليه
 ؛)القيم والعبادات –القرآن الكريم (التربية اإلسالمية  -
 ؛)تابةأنشطة التخطيط والك –أنشطة اإلعداد للقراءة  –أنشطة التواصل الشفهي (اللغة العربية  -
 ؛)أنشطة يدوية وتفتح تكنولوجي، رسم وتلوين، نشيد، موسيقى ومسرح(التربية الفنية والتفتح  -
 أنشطة الرياضيات؛ -
 األمازيغية؛ -
 التربية البدنية؛ -
 .أنشطة التربية الحسحركية -
  

  الغالف الزمني السنوي
  : يتوزع الغالف الزمني السنوي إلى جزأين أثنين 

من مجموع الغالف الزمني السنوي، ويستغل لتقديم األنشطة التربويـة  ) %78(ه الجزء األول الذي يشكل نسب -
  لمختلف عناصر البرنامج؛

من مجموع الغالف الزمني السنوي، ويستغل لالسـتراحة، والترفيـه،   ) %22(الجزء الثاني الذي يشكل نسبة  -
 .واستقبال المتعلمين واالستعداد للخروج

  

 لمجموعا الثانية األولى السنة/ المواد 
 136 68 68 التربية اإلسالمية

 340 170 170 اللغة العربية
 170 85 85 التربية الفنية والتفتح

 170 85 85 الرياضيات
 204 102 102 مازيغيةاأل

 136 68 68 التربية البدنية 
 170 85 85 التربية الحسحركية

 136 68 68 استراحة وترفيه
 238 119 119 استقبال واستعداد للخروج

 1700 850 850 المجموع بالساعات
  

  التنظيم الهيكلي للسنة الدراسية في المستوى األولي
  

 األنشطة أسابيع السنة  األنشطة أسابيع السنة
 تقديم فقرات البرنامج 19-18  استئناس وتكيف 2- 1

 تقديم فقرات البرنامج 21-20  تقديم فقرات البرنامج  4- 3

 تقديم فقرات البرنامج 23-22  امجتقديم فقرات البرن 6- 5

 تقويم ودعم ما سبق 25-24  تقديم فقرات البرنامج 8- 7

 تقديم فقرات البرنامج 27-26  تقويم ودعم ما سبق 9

 تقديم فقرات البرنامج 29-28  تقديم فقرات البرنامج  10-11

 تقديم فقرات البرنامج 31-30  تقديم فقرات البرنامج  12-13

 تقويم ودعم ما سبق 33-32  فقرات البرنامج تقديم  14-15

 إجراءات آخر السنة الدراسية 34  تقويم ودعم ما سبق  16-17
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  استغالل أسابيع السنة الدراسية
. أسبوعا منها في تنفيـذ األنشـطة التربويـة    24أسبوعا من الدراسة الفعلية، يستغل  34تتكون السنة الدراسية من  -

لالستئناس والتكيف والتقويم والدعم، وإجـراءات آخـر   ) من مجموع األسابيع %29,42أي (أسابيع،  10وتستغل 
 : السنة الدراسية، وفق التوزيع التالي 

  لالستئناس والتكيف؛) 2و 1(األسبوعان  -
 للتقويم والدعم؛) 33و 32و 25و 24و 17و 16و 9(األسابيع  -
 ؛، يخصص لإلجراءات المتعلقة بآخر السنة الدراسية)34(األسبوع  -
ال تقتصر األنشطة التقويمية والداعمة على األسابيع السالفة الذكر، بل يتم التقويم والدعم المندمجان خـالل   -

 سابيع السنة الدراسية؛أ
. يماثل التنظيم الهيكلي للسنة الدراسية في التعليم األولي نظيره في السلكين األول والمتوسط للتعليم االبتدائي -

 .لعطل واإليقاع الدراسي في كل المرحلة االبتدائيةالشيء الذي يسمح بتوحيد ا
  

 الغالف الزمني األسبوعي
  : من حيث المبدأ، فإن الغالف الزمني األسبوعي في كل سنة من سنتي التعليم األولي يتوزع على الشكل التالي 

  

 س 2 التربية اإلسالمية 
 س 5 اللغة العربية

 د 30س  2 التربية الفنية والتفتح 
 د 30س  2 ضياتالريا

 س  3 األمازيغية
 س  2 التربية البدنية

 د 30س  2 التربية الحسحركية
 س  2 استراحة وترفيه

 د 30س  3 استقبال واستعداد للخروج
 س 25 المجموع

  
ـ  . ايمكن أن يزيد أو ينقص بقليل الغالف الزمني األسبوعي لبعض األنشطة، تبعا لصيغة استعمال الزمن التي سيتم تبنيه

  .وفي جميع األحوال لن يؤثر ذلك على التوازن العام لتوزيع الغالف الزمني بين األنشطة
  

  نموذج الستعمال الزمن األسبوعي 

 

  األيـــام 

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول 

صباحية
ص الفترة ال

ص
ح

 

 استقبال وأنشطة اعتيادية د 10

 د 30
التواصل 

 الشفهي
التواصل 

 الشفهي
 داد للقراءةعاإل

التواصل 
 الشفهي

التواصل 
 الشفهي

 تربية حسحركية اإلعداد للقراءة د 30
التخطيط 
 والكتابة

 اإلعداد للقراءة اإلعداد للقراءة

 استراحة وترفيه د 15

 تربية حسحركية تربية حسحركية تربية فنية وتفتح حركيةحستربية  د 30
التخطيط 
 والكتابة

 أمازيغية أمازيغية أمازيغية ةأمازيغي أمازيغية د 35
 استعداد للخروج د 10

 

ص الفترة
ص

ح
 

ما 
بعد الزوال

 

 استقبال د 10

 د 30
أنشطة 

 الرياضيات
أنشطة 

 الرياضيات
أنشطة 

 الرياضيات
أنشطة 

 الرياضيات
أنشطة 

 الرياضيات
 تربية بدنية بدنية تربية ية بدنيةترب بدنية تربية بدنية تربية د 25
 راحة وترفيهاست د 10
 تربية فنية وتفتح تربية فنية وتفتح تربية فنية وتفتح تربية حسحركية تربية فنية وتفتح د 30
 القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم د 25
 حكي واستعداد للخروج د 10
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أي تجميع الفترات الدراسية العشرة لكل أسبوع في خمسـة  يمكن اعتماد هذا النموذج الستعمال الزمن األسبوعي، 
كما يمكن اعتماد . وذلك إذا توفرت الحجرات الكافية، وسمحت ظروف المؤسسة بذلك. أيام من الدراسة الفعلية فقط

مبدأ توزيع الفترات الدراسية العشرة على مدى ستة أيام، بحيث تتم الدراسة في أربعة أيام صباحا وبعد الـزوال،  
ويمكن تغيير مواقع األنشطة على الجدول، بما يسمح باستغالل الساحة لحصـص  . وفي يومين تتم في الصباح فقط

ويقصد باألنشـطة  . التربية البدنية، وكذا المتوفر من الوسائل المعينة، عندما تتعدد الفصول الدراسية في المؤسسة
حضور والغياب، وتحديد تاريخ اليوم، الشيء الـذي  االعتيادية ما يباشر عند دخول الصغار الحجرة، مثل ضبط ال

 .يقوم به الصغار أنفسهم
  

  توزيع الحصص األسبوعية

 الغالف الزمني مدة الحصة عدد الحصص المواد والمكونات الدراسية

 د 40س  1 د 25 4 )القرآن الكريم(التربية اإلسالمية 
 د 20 د 25 1 )القيم والعبادات( التربية اإلسالمية

 س 2 د 30 4 )التواصل الشفهي(ة العربية اللغ
 س 2 د 30 4 )اإلعداد للقراءة( اللغة العربية
 س 1 د 30 2 )التخطيط والكتابة( اللغة العربية

 س 1 د 30 2 )م والتلوينسالر( التربية الفنية والتفتح
 س 1 د 30 2 )األعمال اليدوية( التربية الفنية والتفتح
 د 30 د 30 1 )النشيد والمسرح( التربية الفنية والتفتح

 د 30س  2 د 30 5 الرياضيات
 س  3 د 35 5 األمازيغية

 س 2 د 25 5 التربية البدنية
 د 30س  2 د 30 5 التربية الحسحركية

 د 30س و19 الغالف الزمني لمجموع األنشطة التربوية
  

 س  2 الغالف الزمني األسبوعي لالستراحة والترفيه
 د 30س  3 األسبوعي لالستقبال واالستعداد للخروجالغالف الزمني 

 ساعة 25 الغالف الزمني العام
  

  عناصر من منهاج المستوى األولي
  

  التربية اإلسالمية 
لتجنب اإلكثار من المكونات الدراسية في مستوى التعليم األولي، تم بالنسبة للتربية اإلسالمية، اعتماد مكونين أثنين هما 

. ، بحيث أدمج في المكون الثاني كل من العبادات واآلداب اإلسالمية والتربية الوطنيـة "القيم والعبادات"و "القرآن الكريم"
وفي . ويتكون برنامج القرآن الكريم للسنة األولى للتعليم األولي من الفاتحة، وجل سور الربع األخير من الحزب الستين

وبذلك يصـير  . سور العصر، والتكاثر، والهمزة المكملة لربع الحزب السنة الثانية، يعاد تقديم ذات البرنامج مع إضافة
البرنامج اإلجمالي للقرآن الكريم، في التعليم األولي، مكونا من خمس عشرة سورة قصيرة عدد سطورها في المصحف 

هـذه  أما برنامج القيم والعبادات فيتمحور حول موضوعات قريبة من ممارسـات طفـل   . 86وعدد آياتها . سطرا 54
وتـم  . المرحلة ومعايناته اليومية كاألعياد الدينية، والذهاب إلى المسجد، والنظافة، والبسملة والحمدلة وألفـاظ التحيـة  

 .االقتصار بالنسبة للعبادات على الوضوء وصالة الصبح عمليا
  

  اللغة العربية
". التخطـيط والكتابـة  "و" اإلعداد للقراءة"و" التواصل الشفهي"مكونات مادة اللغة العربية في مرحلة التعليم األولي هي 

يتوخى برنامج التواصل الشفهي تدريب الصغار على استعمال النسق الفصيح الذي يكتفي في هذه المرحلة باستضـمار  
كما يتوخى تمكين الصغار في معجم وظيفي يرتبط بموضوعات قريبة من الواقع . بنياته األسلوبية والتركيبية والصرفية

وبالنسبة لإلعداد للقراءة، فإن كل الحروف العربية لم تدرج ضمن برنامج التعليم األولي، ألن األمر يتعلق . مالمعيش له
 .الشيء الذي سيتحقق الحقا في بقية سنوات التعليم االبتدائي. بمرحلة اإلعداد للقراءة، ال باكتساب مهارة القراءة

ة عن كلمات محدودة العدد تؤخذ من الرصيد الـوظيفي لنشـاط   في السنة األولى، يكون مضمون النشاط القرائي عبار
ويتركز النشاط القرائي على القراءة اإلجمالية لتلك الكلمات، وعلى إنجـاز  . التواصل الشفهي، وتروج الحرف المقصود

اإلعـداد  أما في السنة الثانية فيكون منطلق نشـاط  . تمارين وألعاب قرائية بواسطة بطاقات رسمت عليها تلك الكلمات
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وتتم القـراءة اإلجماليـة   . للقراءة جملة بسيطة وكلمات مرتبطة بموضوع التواصل الشفهي متضمنة الحرف المقصود
وبالنسبة للكتابة والتخطيط، فيقع التركيز على هذا األخيـر،  . للجملة والكلمات، قبل االنتقال إلى تجريد الحرف وقراءته

ئدة إلى حدود األسبوع الخامس والعشرين، وابتداء مـن األسـبوع السـادس    ففي السنة األولى تظل أنشطة التخطيط سا
 .والعشرين، يشرع في تدريب الصغار على كتابة بعض الحروف

وفي السنة الثانية، تساير أنشطة الكتابة أنشطة اإلعداد للقراءة بدءا من تقديم أول حرف على أن تأتي كتابة الحرف بعد 
 .المتعلم لكتابة الحرف المقصود ئا على تهيحصة للتخطيط، يتم التركيز فيه

  
  التربية الحسحركية

يركز البرنامج على ما يكسب الحواس القدرة على القيام بوظائفها من تمييز لألصوات، واأللوان، والروائح، والمذاقات، 
ركز على ما يـوقظ  كما ي. واألشياء، وبعض ما يزخر به محيط المتعلم من حيوانات أليفة، وأزهار وخضر وفواكه، ألخ

  .وعي الطفل بالزمان والمكان
فهذا ال . وإذا كان البرنامج يتضمن موضوعات عن المالبس أو أزهار الحديقة، أو الفواكه، أو األشجار أو الخضر، ألخ

الشيء الـذي يمكـن أن   . يعني أن الهدف هو تمكين الطفل من رصيد لغوي، أو من معلومات تتعلق بهذه الموضوعات
بل الهدف هو حفز المتعلم على إعمال حواسه، بحيث ترى وتتذوق وتشم وتلمس وتسمع . نشطة التواصل الشفهيتتواله أ

  .وبالتالي تميز وتقارن وتتعرف
موضوعا، يعالج الواحد منها في خمس حصص موزعة علـى   24يتكون برنامج كل سنة من سنتي التعليم األولي من 

بـل أن هنـاك إمكانيـة اإلعـادة     . ضوع الواحد تجد الوقت الكافي لتنفيذهاوهذا يعني أن أنشطة المو. أسبوع دراسي
  .والتكرار، وإتاحة الفرصة أمام كل الصغار ليشغلوا حواسهم، وينجزوا بعض المناوالت البسيطة

  
  أنشطة الرياضيات

موضـوعا،   12كون من انسجاما مع مستوى العمر الزمني والعقلي، لمتعلم التعليم األولي، فإن برنامج السنة األولى يت
أما برنامج السنة الثانية، فيتكـون  . مما يوفر إمكانية التكرار والتقويم والدعم. يستغرق تنفيذ الواحد منها أسبوعين اثنين

  .موضوعا، يتم تناول الواحد منها خالل أسبوع تربوي 24من 
وعلى مقاربة مفاهيم . على العالقات بينها، و)األلوان، األشكال(يركز برنامج السنة األولى على بعض خاصيات األشياء 

  .9إلى  0المجموعة والزمان والمكان، والطول والكمية وعلى تلمس مفهوم العدد من 
يثبت برنامج السنة الثانية موضوعات السنة األولى، ويتوسع فيها في الحدود التي تناسب المستوى العقلي لمـتعلم هـذه   

ومفاهيم الداخل والخارج، فـوق،  . وعات الخطوط كالمستقيم والمفتوح والمغلقالسنة، وفي هذا اإلطار يتم تناول موض
في بعدها  19إلى  0وبالنسبة لتلمس مفهوم العدد، يتم التطرق إلى األعداد من .. تحت، أمام، وراء، بجانب، يمين، يسار

  (+).كما يتم تناول مفهوم التساوي وعدم التساوي والرمز . الكمي والترتيبي
  

  البدنية  التربية
يركز برنامج التربية البدنية على ألعاب تربوية متمثلة في القفز والجري والرمي ولعبة الحبل والطوق، كما يشتمل على 

  ).انظر البرنامج المفصل للتعليم األولي واالبتدائي. (ألعاب فردية وثنائية وجماعية
 

  التربية الفنية 
م والتلوين والصباغة والتشكيل والزخرفـة والنشـيد والتمثيـل والحكـي     يركز برنامج أنشطة التربية الفنية على الرس

وهذه األنشطة تمكن المتعلم من العمل والمالحظـة والتعبيـر   . واألشغال اليدوية والتقطيع واللصق والعرائس والحفالت
  .بينها والشرح والتواصل واستعمال الجسم واألدوات والتمارين والتخطيط وتنمية الحركات الدقيقة والربط

  
  األمازيغية

، يستغل في أنشطة متنوعة تعبر عن الثقافة المغربيـة  )س 102(تم تخصيص غالف زمني سنوي قدره مائة وساعتين 
األمازيغية في ماضيها وحاضرها وفي الواقع المعيش من خالل مختلف تجليات اإلبداع في التعبير والتواصل، وتغطـي  

  .مجاالت متعددة من المعرفة



  المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

  5

  المستهدفة في السنتين األولى والثانية من التعليم االبتدائي  الكفايات
وضع ميثاق التربية والتكوين تصورا جديدا لمرحلة التعليم األولي، حيث جعلها مـدخال أساسـيا وضـروريا للتعلـيم     

وجعـل هـذه   . تاالبتدائي، فربط بين سنتيها والسنتين المواليتين من التعليم االبتدائي في سلك أساسي يدوم أربع سـنوا 
لذلك روعي في وضع برامج . السنوات األربعة مرحلة إدماج وتهيئ للمتعلم، تعده وتؤهله لمتابعة دراسته بكيفية سليمة

التعليم األولي تمكين متعلم هذه المرحلة من مجموعة من الكفايات األساسية، تتظافر على تحقيقها مجموعـة األنشـطة   
كما روعي تمكين المتعلم من مجموعة أخرى من الكفايات النوعية المرتبطة بكل . لةالتربوية التي تباشر في هذه المرح

هـذا  . وفيما يلي جدول تفصيلي بهذه الكفايات التي يراد تحقيقها في نهاية السنة الثانية للتعليم األولـي . نشاط على حدة
على اعتبار أن السنوات الموالية للتعليم . سبالنسبة للكفايات األساسية مستوى التلمس والتحسي. التحقيق يأخذ في الغالب

  .االبتدائي تنتقل بالمتعلم إلى مستويات االكتساب والترسيخ والتعميق
  

 الكفايات النوعية الكفايات األساسية
 :أن يكون المتعلم 

قادرا على الحديث واإلصغاء والفهم  -
  والتواصل مع اآلخر؛

قادرا على استعمال رموز تمثل  -
قع، مما يساعده على مظاهر من الوا

تطوير قدراته في اتجاه يمكنه من 
 القراءة والكتابة؛

مكتسبا سلوكات متعلقة باآلداب  -
العامة، والحياة االجتماعية، مما يسهل 

 عليه عملية االندماج والتواصل؛
قادرا على تعرف أجزاء جسمه  -

واالكتشاف والتحكم في قدراته 
. الحركية، وتعبيراته الجسدية المتنوعة

ما يكسبه الثقة بالنفس والوعي م
 باستقالليتها؛

قادرا على تطوير معارفه وتعديل  -
سلوكاته، بما يؤهله لتقبل الحياة 

 المدرسية واالستمرار فيها؛
قادرا على المالحظة والبحث  -

والمناولة واالكتشاف في حدود مستواه 
العمري، الشيء الذي يساهم في تنمية 

 ية؛قدراته الحسية والحركية والمنطق
قادرا على المشاركة الفعلية في  -

األنشطة الجماعية وتحمل المسؤولية 
الشيء الذي يساعد على . داخلها

 إرساء أسس االندماج االجتماعي لديه؛
قادرا على مالحظة بعض الظواهر  -

االجتماعية والعالقات السائدة بين 
 أفراد مجتمعه؛

متشبعا بقيم وسلوكات واتجاهات،  -
حددها ثقافته يرضى عنها مجتمعه وت

المغربية اإلسالمية وتحقق توافقه مع 
 الحياة المعاصرة؛

  
  
  
 
متلمسا أهمية التكنولوجيات في حياته،  -

  التربية اإلسالمية  •
قادرا على استظهار الفاتحة وأربع عشرة سورة قصيرة مـن المصـحف    -1

  ؛)نالسور األخيرة من الربع األخير من الحزب الستي(الشريف 
 ؛)دون دعاء القنوت(قادرا على أن يتوضأ، ويصلي الصبح  -2
 قادرا على ترديد الشهادتين؛ -3
 عارفا بأهمية نظافة الجسم والثياب؛ -4
عارفا باألعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وببعض السلوكات المرتبطـة   -5

 باالحتفال بها، أو بتخليدها
 عارفا السلوكات المتعلقة بالذهاب إلى المسجد؛ -6
ادرا على ترديد ألفاظ البسملة، والحمدلة، والسالم، ورد السالم، والمشيئة ق -7

 .وعارفا وقت النطق بكل منها
 أنشطة اللغة العربية •
  الشيء الذي يهيئه للقراءة؛. قادرا على التحكم البصري والحركي -1
قادرا على التحكم في أصابعه والسيطرة على عضالت يديه، الشيء الـذي   -2

 الحركي، ويعده للكتابة؛ يخلق لديه التوافق
 قادرا على التصنيف والتعميم والترميز في حدود مستواه العقلي -3
 قادرا على فهم ما يقابله من تراكيب لغوية منطوقة في حدود مستواه العقلي؛ -4
قادرا على استعمال معجم وظيفي يرتبط بموضوعات قريبـة مـن واقعـه     -5

 المعيش
لعربية مجردة، وضـمن معجـم   قادرا على القراءة األولية لجل الحروف ا -6

 ثابت ومتحرك وبسيط؛
أفقية، عمودية، مائلة، منكسرة، منحنيـة،  (قادرا على رسم أنواع الخطوط  -7

 الشيء الذي يهيئه لتعلم كتابة الحروف؛) دائرية، حلزونية، ألخ
 .قادرا على الرسم األولي لبعض الحروف العربية، والكلمات البسيطة -8
  تحأنشطة التربية الفنية والتف •
مكتسبا بعض تقنيات استخدام الجسم واليد، وأدوات العمل إلنتاج أعمال فنية  -1

  بسيطة؛
الشيء الذي يسهم في إكسابه الحـس  . أعمال فنية بسيطة إنتاجقادرا على  -2

 الجمالي؛
متمكنا من تعرف تموضعه في الزمان والمكان، بإثارة اهتمامه بما حولـه   -3

 وبعالقاته بالغير وباألشياء؛
 .استعمال المقص والغراء وأقالم التلوين قادرا على -4

  
  
 



  المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

  6

عن طريق استعمال بعض اآلالت 
التكنولوجية البسيطة والقيام بأنشطة 
وألعاب التفكيك والتركيب آلالت 

 وأدوات بسيطة؛
مكتسبا مفاهيم رياضية أولية تتعلق  -

القات واألشكال بالخواص والع
والقياسات واألعداد وبالزمان 

 والمكان؛
قادرا على االستدالل واالستقراء  -

والقياس في حدود ما يتناسب وقدراته 
  .العقلية

 

  أنشطة التربية الحسحركية •
  قادرا على تعرف ذاته، وتحديد موقعه بالنسبة لألشياء واألشخاص؛ -1
قادرا على تعرف أجزاء جسمه واستخدام حواسه الكتشاف ما يحيط به في  -2

 وسطه الطبيعي واالجتماعي؛
والـروائح والمـذاقات   قادرا على تمييز األشكال واأللـوان واألصـوات    -3

 واألشياء؛
قادرا على تعرف وتمييز بعض ما يحيط به من حيوانات أليفـة وأزهـار    -4

 وخضر وفواكه، ألخ؛
 قادرا على تمييز األشياء وفق خاصيات معينة؛ -5
 .قادرا على تعرف بعض مظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من حوله -6
  أنشطة الرياضيات •
شيء معين بخاصية معينـة أو عـدم   قادرا على إصدار حكم عن اتصاف  -1

كبيـر،  : أو خاصية الشـكل  ... احمر، أصفر: خاصية اللون (اتصافه بها 
  ؛)صغير، طويل، غليظ، نحيف، مملوء، فارغ، ألخ

 ؛)أحمر، أزرق، أصفر، ألخ(قادرا على التمييز بين األلوان  -2
 قادرا على إصدار أحكام منطقية على األشياء؛ -3
 ؛)نقطة االنطالق، نقطة الوصول(ددة قادرا على تتبع مسارات مح -4
 قادرا على تصنيف الخطوط إلى مفتوحة ومغلقة؛ -5
قادرا على استخدام خاصيات اللون والشـكل والحجـم لـتلمس مفهـومي      -6

أكبر من، أصغر من، ينتمي، ألخ، هو عنصر، هـذه  (المجموعة والعنصر 
 ؛)مجموعة، ألخ

فوق، تحت، داخـل،   قريب، بعيد،(قادرا على التعبير عن وضعيات مكانية  -7
 ؛)خارج

 قادرا على ربط عالقات موضوعية مع األشياء؛ -8
 ؛)قبل، بعد، في نفس اللحظة(قادرا على تعرف التسلسل الزمني  -9
مقاربة مفهوم الطول، أطول من، أقصر من، (قادرا على التمييز بين طولين  -10

 ؛)نفس الطول
 قادرا على التمييز بين إنجاز بطيء وآخر سريع؛ -11
اكثر، أقـل،  (تعمال رموز رياضية ليرتب عناصر حسب الكمية قادا على اس -12

 ؛)أصغر، يساوي
مقاربة مفهوم ( 5إلى  0قادرا على التعبير عن كميات باستعمال األعداد من  -13

 ؛)5إلى  0األعداد من : العدد 
 ؛)6مجموعهما أقل من (قادرا على جمع عددين  -14
 ؛9إلى  6قادرا على التعبير عن كميات من  -15
 يطة مرتبطة بالزيادة والنقصان؛حل مسألة بس -16
األول، الثـاني، الثالـث،   (قادرا على تمديد متتاليات األعداد المعروفة لديه  -17

 ؛)الرابع، الخامس
 قادرا على تنظيم األشياء، رسم والتعبير عما يفعله؛ -18
 ؛19إلى  11قادرا على تعرف وتمييز وتسمية األعداد  -19
 .المعروفة لديه قادرا على تعرف الفرق بين عددين من األعداد -20
  التربية الفنية والتفتح •
  قادرا على التنسيق بين حركات جسمه؛ -1
 قادرا على تعرف وظيفة أدوات الرسم؛  -2
 قادرا على تعرف األلوان األساسية؛ -3
 قادرا على تشكيل أشياء متعددة من عجين وطين؛ -4
 قادرا على اختيار األلوان المالئمة لما يرسمه؛ -5
 مصحوبة بحركات معبرة؛ قادرا على أداء أناشيد بسيطة -6
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 .قادرا على تعرف وظائف األدوات التي يستعملها في األنشطة الفنية -7
  التربية البدنية  •
: قادرا على استعمال جسمه بكيفية سليمة للقيام بمهارات حركيـة متعـددة    -1

  الجر، ألخ؛ –الدفع  –تخطي الحواجز  –التسلق  –كالوثب 
رفع  –كثني الجذع : لقيام بحركات قادرا على المحافظة على توازنه أثناء ا -2

 الدوران، ألخ؛ –الوقوف  –الذراعين 
 قادرا على تحديد وتقليد حركات مرسومة أو مصورة؛ -3
، طااللتقا –كالرمي: قادرا على تنفيذ أعمال تتطلب التوافق بين اليد والعين  -4

  .ألخ
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  فقرات برنامج التربية اإلسالمية

  
  لتعليم األوليالسنة األولى ل: السلك األساسي 

 القيم والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 )الشهادتان(أنا مسلم  سورة الفاتحة 3-4
 أقول الحمد هللا/ أقول بسم اهللا  سورة الناس 5-6
 أقول إن شاء اهللا/ أقول السالم عليكم  سورة الفلق 7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 ل بعيد الفطرأحتف سورة اإلخالص 10-11
 أحتفل بعيد األضحى سورة المسد 12-13
 احتفل بذكرى المولد النبوي وبعاشوراء سورة النصر 14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 أنظف جسمي وثيابي سورة الكافرون  18-19
 أتوضأ سورة الكوثر  20-21
 أتوضأ سورة الماعون  22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 أصلي الصبح يشسورة قر  26-27
 أصلي الصبح سورة الفيل  28-29
 اذهب إلى المسجد سورة الهمزة  30-31
 تقويم ودعم ما سبق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

 .يتم التصرف في برنامج القيم والعبادات بالتقديم والتأخير، تبعا لتواريخ األعياد •
  

  ليالسنة الثانية للتعليم األو: السلك األساسي 

 القيم والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 )الشهادتان(أنا مسلم  سورة الفاتحة 3-4
 أقول الحمد هللا/ أقول بسم اهللا  سورة الناس/سورة الفلق  5-6
 أقول إن شاء اهللا/ أقول السالم عليكم  سورة اإلخالص/سورة المسد  7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 احتفل بعيد األضحى/ احتفل بعيد الفطر  سورة الكافرون/ رة النصر سو 10-11
 احتفل بعيد المولد النبوي/أحتفل بعاشوراء سورة الكوثر 12-13
 احتفل بعيد العرش سورة الماعون 14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 أنظف جسمي وثيابي سورة قريش  18-19
 أتوضأ سورة الفيل  20-21
 أتوضأ مزةسورة اله  22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 أصلي الصبح سورة العصر  26-27
 أصلي الصبح سورة الثكاتر  28-29
 أصلي في المسجد سورة القارعة  30-31
 تقويم ودعم ما سبق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

 .األعياديتم التصرف في برنامج القيم والعبادات بالتقديم والتأخير، تبعا لتواريخ  •
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  فقرات برنامج اللغة العربية
  

  السنة األولى للتعليم األولي: السلك األساسي 

 التخطيط والكتابة اإلعداد للقراءة التواصل الشفهي األسابيع
 استئناس وتكيف 1-2
 حركات ترويض المفاصل "م"كلمات مروجة لحرف  أتعرف رفاقي 3-4
 العمودية –لخطوط األفقية ا "ب"كلمات مروجة لحرف  أتعرف أدواتي 5-6
 العمودية –الخطوط األفقية  "أ"كلمات مروجة لحرف  أتعرف أفراد أسرتي 7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 الخطوط المائلة "ل"كلمات مروجة لحرف  أتعرف أعضاء جسمي 10-11
 الخطوط المنكسرة "س"كلمات مروجة لحرف  أحافظ على صحتي 12-13
 الخطوط المائلة والمنكسرة "د"لمات مروجة لحرف ك أتناول غذائي 14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 الدائرية –الخطوط المنحنية  "ص"كلمات مروجة لحرف  انتبه في الطريق  18-19
 الخطوط المنحنية والدائرية "ن"كلمات مروجة لحرف  أسمي أيام األسبوع  20-21
 الخطوط الحلزونية "ه"ف كلمات مروجة لحر أستعمل عبارات التحية  22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 حرفا الفاء والميم "ف"كلمات مروجة لحرف  أتعرف فواكه وخضرا  26-27
 حرفا الكاف والباء "ك"كلمات مروجة لحرف  أتعرف بعض الحيوانات  28-29
 حرفا الجيم والالم "ج"كلمات مروجة لحرف  احتفل بالعيد  30-31
 ا سبقتقويم ودعم م 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  
  السنة الثانية للتعليم األولي: السلك األساسي 

 التخطيط والكتابة/ اإلعداد للقراءة  التواصل الشفهي األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 الباء–الميم  أتعرف بيتي 3-4
 الكاف - التاء  أتعرف مدرستي 5-6
 الهاء -الهمزة  أزور أقاربي 7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 الالم -الراء  ألبس مالبسي 10-11
 النون - الدال  أتناول طعامي 12-13
 الجيم - الباء  فصول السنة 14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 العين - السين  أزور حديقة الحيوانات  18-19
 الحاء - التاء  أتعرف بعض الطيور  20-21
 الصاد - الزاي  أحافظ على النباتات  22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 الذال - القاف  الحشرات  26-27
 الشين - الخاء  أسير في الطريق  28-29
 الطاء -الغين  ألعب مع رفاقي  30-31
 تقويم ودعم ما سبق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  فقرات برنامج التربية الحسحركية

  
  تعليم األوليالسنة األولى لل: السلك األساسي 

 الموضوعات األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 )إعادة تركيب أجزاء دمية(دميتي تتحرك  )تسمية أجزاء الجسم(هذه دميتي  3-4
 )وظائف الحواس(حواسي تعمل  )أسماء الحواس(حواسي الخمس  5-6
 )قواعد صحية(أغسل يدي وفمي  )نظافة الجسم، وسائل النظافة(أنا أتنظف  7-8
 قويم ودعم ما سبقت 9
 )ربط النظافة باألكل(أحافظ على طعامي  )أنواعه الخاصة بالطفل(أتناول فطوري  10-11
 )تصنيف المالبس(هذه مالبسي  )تسمية األلبسة(ألبس مالبسي  12-13
 )مالحظة أشياء مختلفة األلوان(أميز بين األلوان  )المالبس حسب الجنس(أميز بين األشكال  14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 )التموقع في المكان(هذا مكاني في القسم  أميز بين ألوان وأشكال مختلفة  18-19
 )التموقع في الزمان(أنام في الليل  )التموقع في الزمان(أعمل في النهار   20-21
 )حيوانات وطيور أليفة(الحيوانات تتنقل  )حيوانات وطيور أليفة(احب الحيوانات   22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 )المزهرية والعناية باألزهار(في بيتي أزهار  )تمييز بعض األزهار(في الحديقة أزهار   26-27
 )بعض أنواع الخضر(أتعرف الخضر  )بعض الفواكه(أتعرف الفواكه   28-29
 )بعض فوائد األشجار(الشجرة تفيدنا  )بعض أنواع األشجار(أتعرف األشجار   30-31
 ويم ودعم ما سبقتق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

 ..يتم التصرف في برنامج التربية الحسحركية بالتقديم والتأخير، لتساير أنشطته أنشطة مادة اللغة العربية •
  

  السنة الثانية للتعليم األولي: السلك األساسي 

 الموضوعات األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 )تمييز األشكال(تعال نبني منزال  )تمييز األلوان(تعال نلعب باألقراص  3-4
 )اسمع بأذني، مقارنة بين األصوات(استخدم حواسي  )امشي، اجري، أقفز(أنا ألعب  5-6
 )يدي تلمس(استخدم حواسي  )أشم بأنفي، مقارنة بين الروائح(أستخدم حواسي  7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 ..)أنا األصغر، أبي األكبر(فراد أسرتي أ )ترتيب، تصنيف(أفراد أسرتي  10-11
 )تمييز المالبس حسب الجنس(ألبس مالبسي  )تمييز المالبس حسب الفصول(ألبس مالبسي  12-13
 )تمييز المذاقات(طعامي لذيذ  )تسمية أنواع من األطعمة(أتناول طعامي  14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 )السلسلة الغذائية(الحيوانات تتغذى  )اتعرف بعضه(في حديقة الحيوانات   18-19
 )تعرف بعض مساكنها(للحيوانات مسكن  )تعرف بعض صغار الحيوانات(للحيوانات صغارها   20-21
 )تمييز بعض أنواعها(في الحديقة أزهار  )تمييز بعض أنواعها(في الحديقة أشجار   22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 )أبرز مظاهرها(فصول السنة  )اهر الفصلمظ(نحن في فصل الربيع   26-27
 )تمييز بعض المواد الصلبة(المسطرة صلبة  )تمييز بعض السوائل(الماء السائل   28-29
 )مفهوم المكان(هنا اجلس، هناك  )مفهوم المكان(هذا يميني   30-31
 تقويم ودعم ما سبق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

 .التربية الحسحركية بالتقديم والتأخير، لتساير أنشطته أنشطة مادة اللغة العربيةيتم التصرف في برنامج  •
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  فقرات برنامج أنشطة الرياضيات

  
  السنة األولى للتعليم األولي: السلك األساسي 

 الموضوعات األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 األلوان: اكتشاف خاصيات األشياء  3-4
 األشكال :اكتشاف خاصيات األشياء  5-6
 المسارات والخطوط: اكتشاف العالقات بين األشياء  7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 مقاربة مفهوم المجموعة: اكتشاف العالقات بين األشياء  10-11
 العالقات المكانية: اكتشاف العالقات بين األشياء  12-13
 يمين، يسار : اكتشاف العالقات بين األشياء  14-15
 م ودعم ما سبقتقوي 16-17
 تسلسل األحداث واألعمال: مقاربة مفهوم الزمان  18-19
 التصنيف والترتيب: مقاربة مفهوم الطول  20-21
 التناظر: مقاربة مفهوم الكمية  22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 الترتيب واإلضافة/التعبير عن كميات باستعمال أعداد: تلمس مفهوم العدد  26-27
 5إلى  0استعمال األعداد من : لمس مفهوم العدد ت 28-29
 9إلى  6استعمال األعداد من : تلمس مفهوم العدد  30-31
 تقويم ودعم ما سبق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34

  
  السنة الثانية للتعليم األولي: السلك األساسي 

 الموضوعات األسابيع
 فاستئناس وتكي 1-2
 خاصية الشكل خاصية اللون 3-4
 الخط المستقيم/ الخطوط  نقطتا االنطالق والوصول، الطرق 5-6
 خارج/ داخل  مفتوح مغلوق 7-8
 تقويم ودعم ما سبق 9
 أمام، وراء، بجانب، بين فوق، تحت، على 10-11
 صغير، كبير، اكبر من، أصغر من يمين، يسار، أعلى، أسفل 12-13
 قبل، بعد، بين منطويل، قصير، أطول من، أقصر  14-15
 تقويم ودعم ما سبق 16-17
 يوجد من، قدر ما يوجد من كثير، قليل، اكثر من، أقل من  18-19
 يتبعه مباشرة/آخر/أولى الشيء/الكل  20-21
 0: العدد  5إلى  1األعداد من   22-23
 تقويم ودعم ما سبق 24-25
 +الرمز  عدم التساوي/ التساوي   26-27
 10: العدد  9إلى  6 األعداد من  28-29
 19إلى  16األعداد من  15إلى  11األعداد من   30-31
 تقويم ودعم ما سبق 33- 23
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  مناهج التربوية لباقي مستويات التعليم االبتدائيال. 2
  

  المواد الدراسية 
 : ر مواد دراسية هي تتوزع فقرات برامج السنوات الست من التعليم االبتدائي إلى عش

وتدرس هـذه  . التربية اإلسالمية واللغة العربية والنشاط العلمي والتربية الفنية والرياضيات والتربية البدنية -
  المواد على مدى السنوات الست؛

 االجتماعيات، في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة؛ -
 اللغة األجنبية األولى، بدءا من السنة الثانية؛ -
 ألجنبية الثانية، في السنتين الخامسة والسادسة؛اللغة ا -
 .األمازيغية، في السنتين األولى والثانية -

  
  مبادئ عامة 

عند وضع فقرات برامج مختلف المواد المقررة بالتعليم االبتدائي، تم اعتماد مجموعة من المبادئ العامة التي تفرضـها  
  : اعتبارات شتى، وتتلخص تلك المبادئ في 

ي تحديد البرامج من مواصفات التخرج لمتعلم هذه المرحلة، ومن القـيم والكفايـات والمقـاييس    االنطالق ف -
  االجتماعية العامة المحددة لها؛

 التكامل بين برامج السنوات الست لهذه المرحلة، وبين برامج كل سنة على حدة؛ -
 التكامل الداخلي بين برامج ومكونات كل مادة دراسية؛ -
الست لهذه المرحلة بما يراعي قدرات المتعلمين وطبيعة المواد، ويأخذ هـذا التـدرج   التدرج عبر السنوات  -

شكل سلم لالرتقاء من درجة التحسيس واالستئناس إلى درجة االكتساب، فالترسيخ والتعميـق، إال أن هـذا   
ت التـي يقـع   التعميق يبقى محدودا بالنسبة لجل فقرات البرامج، باعتبار المدرسة االبتدائية تقدم األساسـيا 

 تعميقها في األسالك التعليمية الموالية؛
هذا التخفيـف الـذي   . مبدأ التخفيف، الذي ال يحد من تحقيق الكفايات والقيم المسطرة لهذه المرحلة التعليمية -

  .يسهم إلى حد كبير في إمكانية اعتماد بيداغوجية التمكن
 

 الغالف الزمني السنوي للمواد 
 

 المواد
مجموع   )ابتدائي(السلك المتوسط   )ابتدائي(اسي باقي السلك األس

  مجموع سادسة خامسة رابعة ثالثة  مجموع ثانية أولى السلكين
 628  408 102 102 102 102  220 110 110 التربية اإلسالمية

 1615  867 204 204 221 238  748 374 374 اللغة العربية
 136  136 51 51 34 0  0 0 0 االجتماعيات

 306  204 51 51 51 51  102 51 51 النشاط العلمي
 323  153 34 34 34 51  170 85 85 التربية الفنية
 1020  680 170 170 170 170  340 170 170 الرياضيات

 1123  1072 264 264 272 272  51 51 0 1اللغة األجنبية 
 50  50 25 25 0 0  0 0 0 2اللغة األجنبية 

 204  0 0 0 0 0  204 102 102 االمازيغية
 358  238 51 51 68 68  120 60 60 التربية البدنية

 5763  3808 952 952 952 952  1904 952 952 المجموع
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 الغالف الزمني األسبوعي للمواد
 

  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى  السنوات/ المواد 
 3 3 3 3 د15س3 د15س3 التربية اإلسالمية

 6 6 د30س6 7 11 11 العربية اللغة
 د30س1 د30س1 1  االجتماعيات

 د30س1 د30س1 د30س1 د30س1 د30س1 د30س1 النشاط العلمي
 1 1 1 د30س1 د30س2 د30س2 التربية الفنية 

 5 5 5 5 5 5 الرياضيات
 د45س7 د45س7 8 8 د30س1  اللغة األجنبية األولى
 د45 د45  اللغة األجنبية الثانية

  س3 س3 يغيةاالماز
 د30س1 د30س1 2 2 س2 س2 التربية البدنية

 28 28 28 28 28 28 المجموع
  

  التنظيم الهيكلي للسنة الدراسية
  

أسابيع 
 السنة

 األنشطة التربوية
أسابيع 
 السنة

 األنشطة التربوية

 تقديم فقرات البرامج الدراسية 18 تقويم تشخيصي ودعم عالجي 1
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 19 دراسيةتقديم فقرات البرامج ال 2
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 20 تقديم فقرات البرامج الدراسية 3
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 21 تقديم فقرات البرامج الدراسية 4
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 22 تقديم فقرات البرامج الدراسية 5
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 23 دراسيةتقديم فقرات البرامج ال 6
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24 تقديم فقرات البرامج الدراسية 7
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 26 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 27 راسيةتقديم فقرات البرامج الد 10
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 28 تقديم فقرات البرامج الدراسية 11
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 29 تقديم فقرات البرامج الدراسية 12
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 30 تقديم فقرات البرامج الدراسية 13
 تقديم فقرات البرامج الدراسية 31 الدراسية تقديم فقرات البرامج 14
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32 تقديم فقرات البرامج الدراسية 15
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  
 الدراسية استغالل أسابيع السنة 

في تقديم ) من مجموع األسابيع %70أي (أسبوعا  24يستغل . أسبوعا من الدراسة الفعلية 34تتكون السنة الدراسية من 
للتقويم والدعم وإجراءات آخر السنة ) من مجموع األسابيع %30أي (أسابيع منها  10وتستغل . فقرات البرامج الدراسية

 :الدراسية وفق التوزيع التالي 
 سبوع األول للتقويم التشخيصي والدعم العالجي؛األ -
ويستفيد مـن  . لتقويم ودعم ما تم تقديمه من فقرات كل البرامج الدراسية) 32و 24و 16و 8(األسابيع  -

 ذلك كل التالميذ؛
يقدم فيها دعم خاص لمن يحتاجون إليه، ويرتكز هذا الدعم علـى مـواد   ) 33و 25و 17و 9(األسابيع  -

أما المتمكنون من التالميذ فيباشرون في هـذه األسـابيع   . للغة الفرنسية، والرياضياتاللغة العربية، وا
 أنشطة موازية؛

 .يخصص لإلجراءات المتعلقة بآخر السنة 34األسبوع  -
وجدير بالذكر أن األنشطة الداعمة ال تقتصر على األسابيع السالفة الذكر فقط، بل يتم الدعم المندمج خـالل أسـابيع   

  .سيةالسنة الدرا
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  منهاج التربية اإلسالمية 

  
  بطاقة وصفية لبرنامج التربية اإلسالمية .1

  
  )ابتدائي( 6و 5و 4و 3و 2و 1: السنوات           السلكان األساسي والمتوسط

  المكونات 
  ؛)في جميع السنوات(القرآن الكريم  -
 ؛)في جميع السنوات(والعبادات  ةالعقيد -
 ؛)6و 5و 4 في السنوات(السيرة النبوية  -
 ؛)6و 5و 4و 3مدمج مع اآلداب اإلسالمية في السنوات (لحديث النبوي ا -
 ).في جميع السنوات(اآلداب اإلسالمية  -
 

 الغالف الزمني للمادة 
ساعات، أما الغالف الزمني األسبوعي فمدتـه   110:  2و 1مدة الغالف الزمني السنوي في كل من السنتين  -

ساعة  102، فيصل الغالف الزمني السنوي إلى 6و 5و 4و 3وفي باقي المستويات، أي السنوات . د15س و3
 .ساعات 3ومدة الغالف الزمني األسبوعي 

 
 توزيع الحصص 

 
  2و 1السنتان 

 المجموع مدة الحصة الحصص المكونات
 س 2 د 30 4 القرآن الكريم

 د 45. س 0 د 45 1 العقائد والعبادات
 د 30. س 0 د 30 1 اآلداب اإلسالمية

 د 15. س 3 - 6 المجموع

  4و 3السنتان 
 المجموع مدة الحصة الحصص المكونات

 س 2 د 30 4 القرآن الكريم
 د 30. س 0 د 30 1 العقائد والعبادات

أو السـيرة  / الحديث النبـوي واآلداب 
 النبوية

 د 30. س 0 د 30 1

 س 3 - 6 المجموع

  6و 5السنتان 
 المجموع مدة الحصة الحصص المكونات

 د 30. س 1 د 45 2 يمالقرآن الكر
 د 45. س 0 د 45 1 العقائد والعبادات

 د 45. س 0 د 45 1 أو السيرة النبوية/ الحديث النبوي واآلداب
 س 3 - 4 المجموع

  
 مدخل: فقرات البرنامج 

 
  القرآن الكريم •

مـن المصـحف    60، 59 ،58، 57يتكون برنامج القرآن الكريم للسنوات الست للتعليم االبتدائي من الفاتحة واألحزاب 
على انه يتم . 5و 4، وحزب كامل في السنتين 6و 3و 2و 1أما برنامج كل سنة هو نصف حزب في السنوات . الشريف

 :والجدول التالي يميز فقرات كل سنة من برنامج القرآن الكريم . في الفترة األولى من كل سنة دراسية تقويم ما سبق
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 السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة نة الثالثةالس السنة الثانية السنة األولى
ــورة   ــويم س تق
ــن   ــة وم الفاتح

  الهمزة إلى الناس
  
  

ــورة   ــويم س تق
ـ  ف الفاتحة النص

ن الحزب الثاني م
60  
  

  60تقويم الحزب 
  
  

 60تقويم الحزب 
والنصف الثـاني  

 59من الحـزب  
وسورة التكـوير  

  58من الحزب 

 60تقويم الحزبين 
والنصـــف  59و
اني من الحزب الث
58  
  

تقـويم األحــزاب  
 58و 59و 60

والنصف الثـاني  
  57من الحزب 

  

  657عدد السطور   473عدد السطور   298عدد السطور   196عدد السطور   101عدد السطور   40عدد السطور 
تقديم بقية سـور  
النصف الثاني من 

 60الحزب 
  

ــف  ــديم النص تق
األول من الحزب 

60 
  

ــف  ــديم النص تق
حزب الثاني من ال

، وســــورة 59
التكــوير مــن  

  58الحزب 

تقديم بقية سـور  
النصف األول من 

ــزب   59الحــ
والنصف الثـاني  

  58من الحزب 

ــف  ــديم النص تق
األول من الحزب 

ــف  58 والنصـ
الثاني من الحزب 

57  

ــف  ــديم النص تق
األول من الحزب 

57  

 139عدد السطور  184عدد السطور  175عدد السطور  102عدد السطور  95عدد السطور  61عدد السطور 
 1043عدد اآليات . 796عدد السطور . 49عدد السور . 4عدد األحزاب  المجاميع

  
  العقيدة والعبادات  •

في تدرج موضوعات دروس العقائد تطور النمو العقلي للمتعلم، ومدى قدرته على االنتقال من إدراك مـا هـو    يراعى
الثانية علـى  وبالنسبة للعبادات فيتم التركيز في السنتين األولى أما . مادي محسوس إلى ما يغلب عليه الطابع التجريدي

وفي هـذه  . وفي السنة الثالثة يتم تقويم ذلك، وتعزيزه بصلوات الجماعة والجمعة والعيدين. الوضوء والصلوات الخمس
ناول الوضوء والصـالة  وفي السنة الرابعة يتم ت. السنوات الثالث تقدم دروس العبادات عمليا، دون الخوض في أحكامها

من جديد، إال أنه في هذا المستوى، تتم المزاوجة بين ممارسة الوضوء والصالة عمليا، والتعريف باألحكام، حيث يـتم  
اإلفصاح عن فرائض الوضوء وسننه ومستحباته ومكروهاته، وعن فرائض الصالة وشـروطها وسـننها ومسـتحباتها    

 .ومكروهاتها
تم تقويم أحكام دروس الصالة للسنة الرابعة، بعده يتم االنتقال إلى موضوعات الطهارة وأحكام في بداية السنة الخامسة ي

 .المياه، والوضوء وأحكامه، والتيمم وأحكامه
وفي السنة السادسة يكون المتعلم قد أصبح مكلفا أو مشرفا على التكليف، لذلك يتم حصر دروس العبادات لهذه السنة في 

أما ركنا الزكاة والحج، فقد تم . ث يتم تناول معناه وأحكامه من شروط وفرائض وسنن، الخي، بحمحور واحد هو الصيام
 .تأجيل تناول أحكامهما إلى التعليم اإلعدادي

  
  السيرة النبوية  •

وهي المرحلة التي يصير فيها . الخامسة والسادسة تنطلق دروس السيرة النبوية في السنة الرابعة وتتواصل في السنتين
وقد قسم برنامج السيرة النبوية إلى ثالثة . متعلم قادرا على استيعاب أحداث السيرة النبوية في بعديها الزماني والمكانيال

  :محاور 
  مرحلة ما قبل البعثة، في السنة الرابعة؛ -
 مرحلة ما قبل الهجرة، في السنة الخامسة؛ -
 . مرحلة ما بعد الهجرة، في السنة السادسة -

  
  والحديث النبوي  اآلداب اإلسالمية •

يتم في السنتين األولى والثانية تقويم اآلداب اإلسالمية لمرحلة التعليم األولي وإغناء ذلك بموضـوعات أخـرى تـرتبط    
وهكذا يتطرق إلى موضوعات التسمية والتحية والحمدلة والمشيئة والشكر والتـيمن  . سنوات 7-6بالحياة المعيشة لطفل 

 .الخ.. اهللا تعالى والرفق بالحيوان والمحافظة على النظافة وبر الوالدين وطاعتهما ومحبة
وابتداء من السنة الثالثة تصير دروس اآلداب اإلسالمية حاملة لألحاديث النبوية، بحيث ال يتم الفصل بين هذين المكونين 

نطلقا لدرس اآلداب الـذي  ، بل تتخذ القصة الدينية أو االجتماعية أو ظاهرة معيشة م)الحديث النبوي واآلداب اإلسالمية(
اآلداب والحديث مستجيبا لهذا  وقد جاء برنامج. ، يتم معالجته تسميعا وقراءة وشرحا وفهما)حديث نبوي(يتوج باستشهاد 

 .التوجه المنهجي، بحيث تضمنت فقراته عناوين اآلداب المستهدفة، واألحاديث النبوية المتعلقة بها
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  ميةبرنامج مادة التربية اإلسالفقرات  .1
  

  )ابتدائي(السنة األولى           السلك األساسي 
  

 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
 بسم اهللا: التسمية  اهللا ربي، اإلسالم ديني، محمد نبيي سورة الفاتحة 2
 بسم اهللا: التسمية  اهللا ربي، اإلسالم ديني، محمد نبيي سورة الناس 3
 بسم اهللا: التسمية  القرآن الكريم كالم اهللا تعالى سورة اإلخالص والفلق 4
رد / السالم علـيكم  : التحية  القرآن الكريم كالم اهللا تعالى سورة المسد 5

 السالم
رد / السالم علـيكم  : التحية  أركان اإلسالم سورة النصر 6

 السالم
رد / سالم علـيكم  ال: التحية  أركان اإلسالم سورة الكافرون 7

 السالم
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
 الحمد هللا: الحمد  الوضوء عمليا سورتا الماعون والكوثر 10
 الحمد هللا: الحمد  الوضوء عمليا سورة قريش 11
 الحمد هللا: الحمد  الوضوء عمليا سورة الفيل 12
 إن شاء اهللا: المشيئة  عمليا الوضوء سورة الهمزة 13
 إن شاء اهللا: المشيئة  من نواقض الوضوء سورة العصر 14
 إن شاء اهللا: المشيئة  من نواقض الوضوء سورة التكاثر 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  
  

 سالميةاآلداب اإل العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 جزاك اهللا خيرا: الشكر  صالة الصبح عمليا: الصلوات الخمس  سورة القارعة 18
 جزاك اهللا خيرا: الشكر  صالة الصبح عمليا: الصلوات الخمس  سورة العاديات 19
 جزاك اهللا خيرا: الشكر  صالة الظهر عمليا: الصلوات الخمس  سورة الزلزلة 20
 التيمن صالة الظهر عمليا:  الصلوات الخمس سورة البينة 21
 التيمن صالة العصر عمليا: الصلوات الخمس  سورة البينة 22
 التيمن صالة العصر عمليا: الصلوات الخمس  سورة البينة 23
 تقويم ودعم ما سبق 24
 دعم خاص، أو أنشطة موازية 25
 البر بالوالدين صالة المغرب عمليا: الصلوات الخمس  سورة القدر 26
 البر بالوالدين صالة المغرب عمليا: الصلوات الخمس  سورة العلق 27
 البر بالوالدين صالة العشاء عمليا: الصلوات الخمس  سورة العلق 28
 اإلحسان إلى المحتاجين صالة العشاء عمليا: الصلوات الخمس  سورة العلق 29
 اإلحسان إلى المحتاجين من مبطالت الصالة سورة التين 30
 اإلحسان إلى المحتاجين من مبطالت الصالة ورة الشرحس 31
 تقويم ودعم ما سبق 32
 دعم خاص، أو أنشطة موازية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  )ابتدائي(السنة الثانية           السلك األساسي 

  

 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
تقويم سور الفاتحة والشرح والتين،  2

 والعلق
اهللا رب العالمين، محمد رسول 

 اهللا
 طاعة اهللا ومحبته

اهللا رب العالمين، محمد رسول  سور القدر والبينة والزلزلةتقويم  3
 اهللا

 طاعة اهللا ومحبته

العاديـات والقارعـة   تقويم سـور   4
 والتكاثر والعصر

 نعمهشكر اهللا تعالى على  أركان اإلسالم

الهمزة والفيل وقـريش  تقويم سور  5
 والماعون

 شكر اهللا تعالى على نعمه أركان اإلسالم

سـور الكـوثر والكـافرون    تقويم  6
 .والنصر والمسد

 طاعة الوالدين طهارة البدن والثوب والمكان

 طاعة الوالدين طهارة البدن والثوب والمكان اإلخالص والفلق والناستقويم سور  7
 ودعم ما سبق لجميع التالميذتقويم  8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
 التحية الماء الصالح للوضوء سورة األعلى 10
 التحية الماء الصالح للوضوء سورة األعلى 11
 آداب اآلكل الوضوء عمليا سورة األعلى 12
 آداب اآلكل الوضوء عمليا سورة الغاشية 13
 اب السيرآد من نواقض الوضوء سورة الغاشية 14
 آداب السير من نواقض الوضوء سورة الغاشية 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17
  
  

 اآلداب اإلسالمية العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 المحافظة على النظافة الصلوات الخمس وأوقاتها سورة الفجر 18
 المحافظة على النظافة لوات الخمس وأوقاتهاالص سورة الفجر 19
 الرفق بالحيوان صالة الصبح عمليا سورة الفجر 20
 الرفق بالحيوان صالة الصبح عمليا سورة الفجر 21
 المحافظة على النبات صالتي الظهر والعصر عمليا سورة البلد 22
 المحافظة على النبات صالتي الظهر والعصر عمليا سورة البلد 23
 تقويم ودعم ما سبق 24
 دعم خاص، أو أنشطة موازية 25
 اجتناب الكالم القبيح عمليا والعشاء صالتي المغرب سورة الشمس 26
 اجتناب الكالم القبيح عمليا والعشاء صالتي المغرب سورة الشمس 27
 حسن المعاشرة صالة الجمعة سورة الليل 28
 حسن المعاشرة صالة الجمعة سورة الليل 29
 الصدق مبطالت الصالة سورة الضحى 30
 الصدق مبطالت الصالة سورة الضحى 31
 تقويم ودعم ما سبق 32
 دعم خاص، أو أنشطة موازية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  )ابتدائي(السنة الثالثة           السلك المتوسط 

  

ة والحديث اآلداب اإلسالمي العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 النبوي الشريف

 تقويم تشخيصي 1

خير األصحاب "حسن المعاشرة  اهللا جل جالله خالق كل شيء تقويم سور الفاتحة واألعلى والغاشية 2
عند اهللا خيرهم لصاحبه، وخير 

 ".الجيران عند اهللا خيرهم لجاره
 اهللا جل جالله خالق كل شيء تقويم سور الفجر والبلد 3

 خاتم الرسل) ص(محمد  لشمس والليل والضحىتقويم سور ا 4

رضـى اهللا فـي   "بر الوالـدين   خاتم الرسل) ص(محمد  تقويم من سورة الشرح إلى سورة البينة 5
  "رضى الوالدين

 "بروا آباؤكم تبركم أبناؤكم"
تقويم من سورة الزلزلـة إلـى سـورة     6

 الماعون
 الكتب السماوية

  الكتب السماوية الناس تقويم من سورة الكوثر إلى سورة 7

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8

 دعم خاص أو أنشطة موازية 9

 "من ال يرحم ال يرحم"الرحمة  فرائضه: الوضوء عمليا  سورة التكوير 10

ــي األرض  " فرائضه: الوضوء عمليا  سورة التكوير 11 ــن ف ــوا م ارحم
 نواقضه: عمليا  الوضوء سورة التكوير 12 "يرحمكم من في السماء

من غشنا فلـيس  "اجتناب الغش  نواقضه: الوضوء عمليا  سورة االنفطار 13
 "منا

  ، االستنجاء واالستجماراالستبراء سورة االنفطار 14
  ، االستنجاء واالستجماراالستبراء سورة االنفطار 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16

 دعم خاص أو أنشطة موازية 17
  
  

اآلداب اإلسالمية والحديث  العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 النبوي

لـيس  "اجتناب الكـالم القبـيح    اآلذان واإلقامة سورة المطففين 18
المؤمن بطعـان وال لعـان وال   

 "فاحش وال بذيء
 اآلذان واإلقامة سورة المطففين 19

  شروطها: الصالة عمليا  سورة المطففين 20
إن الصدق يهدي إلـى  "الصدق  شروطها: الصالة عمليا  سورة االنشقاق 21

الجهريـة   صـلوات ال: الصالة عمليـا   سورة االنشقاق 22 ".البر، وإن البر يهدي إلى الجنة
  والسرية

الجهريـة   صـلوات ال: الصالة عمليـا   سورة االنشقاق 23
  والسرية

 

 تقويم ودعم ما سبق 24

 وازيةدعم خاص، أو أنشطة م 25

إياكم وقـرين  "اجتناب األشرار  صالة الجماعة سورة البروج 26
 صالة الجماعة سورة البروج 27 "السوء، فإنك به تعرف

  صالة الجمعة سورة البروج 28
اليد العليا، خير "اجتناب التسول  صالة الجمعة سورة الطارق 29

 صالة العيدين سورة الطارق 30 "من اليد السفلى

  صالة العيدين ة الطارقسور 31
 تقويم ودعم ما سبق 32
 دعم خاص، أو أنشطة موازية 33
 إجراءات آخر السنة الدراسية 34
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  )ابتدائي(السنة الرابعة           السلك المتوسط 
  

  السيرة النبوية اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 تقويم تشخيصي 1

2 
تقويم سور الفاتحة ومـن  

 التكوير إلى المطففين
ــان  ــالم واإليمـ اإلسـ

مـا زاد اهللا  "العفو عند المقـدرة   واإلحسان
 "عبدا يعفو إال عزا

 

3 
تقويم من سورة االنشقاق 

 إلى سورة البروج
ــان  ــالم واإليمـ اإلسـ

  واإلحسان

4 
تقويم من سورة الطـارق  

 إلى سورة الغاشية
 الرسل واألنبياء

المسلم من سـلم  "الوشاية  اجتناب
 "المسلمون من لسانه ويده

 

5 
تقويم من سورة الفجر إلى 

 سورة الليل
  الرسل واألنبياء

6 
تقويم من سورة الضـحى  

 إلى سورة العاديات
ــيدنا   المعجزة والمالئكة والدة سـ

محمد صلى اهللا 
 7 .عليه وسلم

تقويم من سورة القارعـة  
 إلى سورة الناس

  ئكةالمعجزة والمال

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
  "من تواضع هللا رفعه"التواضع  فرائض الوضوء وسننه سورة القيامة 10
   فرائض الوضوء وسننه سورة القيامة 11
المسلم "تمتين الروابط االجتماعية  مستحبات الوضوء سورة القيامة 12

 "..أخ المسلم ال يظلمه
 

   مستحبات الوضوء سورة اإلنسان 13
 )ص(نشأته   مكروهات الوضوء سورة اإلنسان 14
   مكروهات الوضوء سورة اإلنسان 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  

اآلداب اإلسالمية والحديث  العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 النبوي

  لسيرة النبويةا

إذا كنتم " النهي عن النجوى فرائض الصالة وشروطها سورة المراسالت 18
 ..."ثالثة، فال يتناجى اثنان

 
  فرائض الصالة وشروطها سورة المراسالت 19
من أحب أن يبسط "صلة الرحم  سنن الصالة سورة المراسالت 20

له في رزقه، وأن ينسأ له أثره، 
 "فليصل الرحم

 
  سنن الصالة ورة النبأس 21

في ) ص(كدحه   مستحبات الصالة سورة النبأ 22
  مستحبات الصالة سورة النبأ 23 سبيل الرزق

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25
ال إيمان لمن ال أمانـة  "األمانة  مكروهات الصالة سورة النازعات 26

 ..."له
 

   مكروهات الصالة لنازعاتسورة ا 27
إن اهللا يحـب إذا  "مل عإتقان ال التيمم عمليا سورة النازعات 28

 "عمل أحدكم العمل أن يتقنه
 

   التيمم عمليا سورة عبس 29
 بناء الكعبة  موجبات التيمم سورة عبس 30
   موجبات التيمم سورة عبس 31
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 ص أو أنشطة موازيةدعم خا 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  )ابتدائي(السنة الخامسة           السلك المتوسط 
  

 العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
اآلداب اإلسالمية والحديث 

 النبوي
  السيرة النبوية

 تقويم تشخيصي 1

2 
ــويم ســور الفاتحــة، والقيامــة  تق

 واإلنسان
ال يومن "المحبة والتضامن  لىمن صفات اهللا تعا

أحدكم حتى يحب ألخيه ما 
 من صفات اهللا تعالى سورتي المراسالت والنبأتقويم  3  "يحب لنفسه

اليحل لرجـل أن  "التسامح  من صفات اهللا تعالى النازعات وعبستقويم سورتي  4
 روس الصالةتقويم لد من التكوير إلى البروجتقويم السور  5 ..."يهجر أخاه فوق ثالث

 )ص(بعثته   تقويم لدروس الصالة من الطارق إلى الليلتقويم السور  6
  تقويم لدروس الصالة من الضحى إلى الناستقويم السور  7
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
اغسـلوا  "العناية بالهنـدام   الصلوات المفروضة والمسنونة سورة المعارج 10

 "ثيابكم وخذوا من شعركم
 

 الصلوات المفروضة والمسنونة سورة المعارج 11
 الصلوات المفروضة والمسنونة سورة المعارج 12

حق المسـلم  "أدب السلوك 
 سورة نوح 13 ..."على المسلم ست

من الصلوات المسنونة الفجـر،  
 ، تحية المسجدالشفع، الوتر

 نوح سورة 14
من الصلوات المسنونة الفجـر،  

 ، تحية المسجدالشفع، الوتر
 

ــه  ــن حيات م
 )ص(

 سورة نوح 15
من الصلوات المسنونة الفجـر،  

  ، تحية المسجدالشفع، الوتر

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  

 العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
إلسالمية والحديث اآلداب ا

 النبوي
  السيرة النبوية

المـومن للمـومن   "االتحاد قوة  الطهارة وأحكام المياه سورة الجن 18
  "كالبنيان يشد بعضه بعضا

 
  الطهارة وأحكام المياه سورة الجن 19

 الطهارة وأحكام المياه سورة الجن 20
إياكم والجلوس "حق الطريق 

  "...في الطرقات

   الوضوء وأحكامه ملسورة المز 21
 األولونوالمؤمنون   الوضوء وأحكامه سورة المزمل 22
  الوضوء وأحكامه سورة المزمل 23
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25

 حكامهأالتيمم و سورة المزمل 26
اتق دعوة المظلوم، " اجتناب الظلم

  "حجابفإنه ليس بينها وبين اهللا 

   حكامهأالتيمم و سورة المدثر 27
 حكامهأالتيمم و سورة المدثر 28

الحســد يأكــل "اجتنــاب الحســد 
 "الحسنات كما تأكل النار الحطب

 

 سورة المدثر 29
معناه والحكمـة مـن   : الصيام 

 مشروعيته
  

 سورة المدثر 30
معناه والحكمـة مـن   : الصيام 

 الجهر بالدعوة  مشروعيته

 لمدثرسورة ا 31
معناه والحكمـة مـن   : الصيام 

   مشروعيته

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  )ابتدائي(السنة السادسة           السلك المتوسط 
  

  السيرة النبوية ياآلداب اإلسالمية والحديث النبو العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
 تقويم سورتي الفاتحة، والمعارج 2

 من صفات اهللا تعالى
من كان "أدب الحديث والكالم الطيب 

يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليقل خيرا 
 "أو ليصمت

 

  تقويم سورة نوح وسورة الجن 3

ن حسـن إسـالم   م"اجتناب الفضول  من صفات اهللا تعالى تقويم المزمل والمدثر 4
  "المرء تركه ما ال يعنيه

   اإلسالم دين التوحيد تقويم السور من القيامة إلى النبأ 5

6 
تقويم السور من النازعـات إلـى   

 البروج
  اإلسالم دين التوحيد

 الهجرة
7 

تقويم السور مـن الطـارق إلـى    
 الناس

  اإلسالم دين التوحيد

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
قل باسـم اهللا  "أدب الطعام والشراب  الصيام معناه وشروطه سورة الملك 10

  .."وكل بيمينك وكل مما يليك
 ال تشربوا واحدا كشرب البعير"

 

  الصيام معناه وشروطه سورة الملك 11

طلب العلم فريضـة  "طلب العلم  الصيام معناه وشروطه سورة الملك 12
 "مسلمعلى كل 

 
   الصيام فرائضه وسننه سورة الملك 13

  الصيام فرائضه وسننه  سورة الملك 14
ــه  ) ص(غزوات

 وفتح مكة

   الصيام فرائضه وسننه سورة الملك 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  
  

  السيرة النبوية سالمية والحديث النبوياآلداب اإل العقيدة والعبادات القرآن الكريم األسابيع
عذبت امـرأة  "الرفق بالحيوان  المستحبات والمكروهات: الصيام  سورة القلم 18

 ..."في هرة
 

  المستحبات والمكروهات: الصيام  سورة القلم 19

 المستحبات والمكروهات: الصيام  سورة القلم 20
كـل مسـكر   "نبذ المخمرات 

   "خمر، وكل خمر حرام

ــات  سورة القلم 21 ــدات ومبيح الصــيام المفس
 اإلفطار في رمضان

  
 سورة القلم 22

 حجة الوداع 
ــات  سورة القلم 23 ــدات ومبيح الصــيام المفس

 اإلفطار في رمضان

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25

حكم مـن أفطـر فـي    : الصيام  سورة الحاقة 26
 رمضان

لعن اهللا الراشـي  "بذ الرشوة ن
والمرتشي والرائش الذي يمشي 

  ".بينهما
 

حكم مـن أفطـر فـي    : الصيام  سورة الحاقة 27
 رمضان

 دعم عام

 

حكم مـن أفطـر فـي    : الصيام  سورة الحاقة 28
  رمضان

   فوائده وزكاة الفطر: الصيام  سورة الحاقة 29

30 
تقويم السور الملك، القلـم،  

 الحاقة
 فوائده وزكاة الفطر:  الصيام

ــه  ) ص(مرضـ
 ووفاته

31 
تقويم السور الملك، القلـم،  

 الحاقة
   فوائده وزكاة الفطر: الصيام 

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  منهاج اللغة العربية
  

  مبادئ واعتبارات عامة  .1
رامج اللغة العربية للسنوات الست من التعليم االبتدائي، تم استحضار مجموعة من االعتبارات، واعتماد عـدد  في بناء ب

من المبادئ العامة التي تفرضها خصوصيات متعلم هذه المرحلة، وطبيعة المادة، وديداكتيك مكوناتها، والرغبـة فـي   
  :ه المرحلة، وفي ما يلي مجمل تلك المبادئ واالعتبـارات ذلهتمكين المتعلمين من الكفايات والقدرات اللغوية المناسبة 

  
بحيث يتجزأ برنامج كل سنة من السنوات الست إلى ثماني وحدات، يستغرق تنفيـذ الواحـدة   " الوحدات" مبدأ  -

منها ثالثة أسابيع، يخصص األسبوعين األول والثاني لتقديم الدروس الجديدة، واألسـبوع الثالـث للتقـويم و    
وبعد تنفيذ وحدتين اثنتين، يأتي أسبوع للتقويم والدعم، يستفيد من أنشطته جميع التالميذ، ثم أسبوع آخر  الدعم،

لك، أما المتمكنون، فيباشـرون فـي هـذا    ذفي حاجة إلى  اللدعم الخاص، يستفيد من أنشطته اللغوية من ظلو
 ؛وجية التمكنلك تم توفير الفرص الكافية لتطبيق بيداغذاألسبوع أنشطة موازية، وب

  
مسـتوى  : الداخلي بين مكونات مادة اللغة العربية، ويأخذ هذا التكامل مستويين أساسيين همـا  " التكامل" مبدأ  -

البناء الهيكلي لحصص مختلف مكونات المادة عبر األسابيع الثالثة للوحدة، ومستوى المجال الـذي تتمحـور   
 حوله مختلف دروس الوحدة؛

 
للحصة اللغوية، في السنتين األولى والثانية باعتبارها األنسب بالنسبة لصغار المتعلمين " ةدقيق 30" اعتماد مبدأ  -

وفي السنوات األربع للسلك المتوسط، تم اعتماد نفس المبدأ بالنسـبة  . الذين ال يستطيعون التركيز لمدة طويلة
ـ  ... لحصص القراءة، أما باقي المكونات من تراكيب وصرف وإنشاء للحصـة  " دقيقـة  45"دأ فقد اعتمـد مب

اللغوية، حتى ال يطغى على تنفيذ الدروس السرعة، وغياب التركيز، وليستوفي الدرس كل عملياته المنهجية، 
الذي يفرضه التسلسـل الهيكلـي   " الحصة المتحركة" ويحقق بالتالي كل أهدافه اإلجرائية، وليتأتى تطبيق مبدأ 

 ؛لحصص اللغة
 

وذلك فـي  . الئيةمي تمرير برامج الظواهر األسلوبية والتركيبية، والصرفية واالف" االستضمار " اعتماد مبدأ  -
بتلك الظواهر اللغوية، وبالقواعد الضابطة الستعمالها في السـنوات  " التصريح"السنتين األولى والثانية، ومبدأ 

ب إلـى الترسـيخ   األربع للسلك المتوسط، على أن هذا التصريح نفسه، يتدرج من التحسيس والتلمس فاالكتسا
على أن يـتم معالجـة   . والتعميق، بحيث يتم إدراج نفس الظاهرة اللغوية في برنامج سنتين متواليتين أو أكثر

 ؛الظاهرة في كل سنة على مستوى معين، يضيق في األولى، ويتسع تدريجيا في ما يليها
 
إلى ست حصص في الوحـدة بـدل   من عدد الحصص اإلنشائية في السنتين الخامسة والسادسة " الرفع " مبدأ  -

موضـوعات فـي    يةء الذي يرفع فرص تدريب المتعلمين على كتابة المحررات اإلنشائية من ثمانيالش. أربع
 ؛إلى ستة عشر موضوعا –وهو المعمول به حاليا  –السنة الدراسية كلها 

 
هذا . ات المحددة لهذه المرحلةفي عدد فقرات البرامج، دون أن يمس ذلك بتحقيق القيم والكفاي" التخفيف" مبدأ  -

  .التخفيف الذي يعتبر أحد العناصر التي تسهم في إمكانية اعتماد بيداغوجية التمكن
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  بطاقة وصفية لمنهاج اللغة العربية  .2
  

  )ابتدائي(األولى والثانية :  السنتان           األساسي:  السلك
  
 المكونات  .1.2
  التعبير -
  القراءة -
  الكتابة -
  ) تحويالت –صيغ صرفية  –كيب ترا –أساليب (القواعد  -
  
  الغالف الزمني للمادة  .2.1

  .ساعة 11:  األسبوعي      ساعة 374:  السنوي
  
  .توزيع الحصص .3.1

 السنة الثانية السنة األولى

 الحصص المكونات المجموع مدة الحصة الحصص المكونات
مدة 
 الحصة

 المجموع

 د30س و4 د30 9 التعبير د30س و 3 د30 7 تعبير
 س 4 د30 8 قراءة د30س و 4 د30 9 قراءة

  كتابة 
 )خط، نقل، إمالء(

6  
 

 س 3 د30
 د30 2 )خط(كتابة 

كتابة  د30س و 2
 30 3 )إمالء(

 تروج ضمنيا في التعبير والقراءة والكتابة قواعد
 س 11 - 22 المجموع س 11 - 22 مجموع

  
  عناصر من المنهجية  .4.1

  :مجال من المجاالت التاليةحول ، تتمحور كل وحدة منها وحدات ييتكون برنامج اللغة العربية من ثمان
  الطفل واألسرة؛ -
  الطفل والمدرسة؛ -
  الطفل وعالقاته في الحي والقرية؛ -
  الطفل والبيئة الطبيعية؛ -
  الطفل والتغذية والصحة والرياضة؛ -
  الطفل والحياة التعاونية؛ -
  الطفل والحفالت واألعياد؛  -
  .الطفل وعالم األلعاب واالبتكار -

 :دروس وحدة لغوية في كل من السنتين األولى والثانية للهيكلية التالية يرع اإلطار العام لسيخض
  

  التعبير
في التعبير، يستغرق الواحـد منهمـا    نفي السنة األولى يقدم في كل أسبوع من األسبوعين األول والثاني للوحدة درسا

األسبوع الثالث للوحدة، فتستغل جميـع حصصـه   أما . ثالث حصص، وتخصص الحصة السابعة لتقويم ودعم الدرسين
  .لتقويم ودعم الدروس األربعة، وتنجز جميع أنشطة التعبير شفهيا

في السنة الثانية يعتمد نفس الخط المنهجي من حيث عدد دروس الوحدة، واستغالل األسبوعين األول والثـاني للتقـديم،   
حصص التعبير مخصصة لألنشطة الشـفهية، بـل يسـتغل بعـض     األسبوع الثالث للتقويم والدعم، إال أنه ال تبقى كل 

  .حصص كل أسبوع في ممارسات كتابية
  القراءة 

في السنة األولى، يقدم في كل أسبوع من األسبوعين األول والثاني للوحدة حرفان اثنان، يستغرق الواحد منهمـا أربـع   
هذا . الث، فتستغل كل حصصه للتقويم والدعمودعم الحرفين، أما األسبوع الث تقويمحصص، وتخصص الحصة التاسعة ل

أما الوحدة الثامنة، فتوزع حصصها ما بين نصـوص قرائيـة بسـيطة    ). من البرنامج 7إلى  1من (بالنسبة للوحدات 
  .ودروس لتصفية الصعوبات القرائية
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وس تصفية الصـعوبات  في السنة الثانية تستغل الوحدة األولى لتقديم نص قرائي واحد كل أسبوع، تليه مجموعة من در
نثريـة  (فيستغل كل أسبوع من أسابيعها في تقديم نصوص قرائية متعددة ومتنوعة ) 8إلى  2من (القرائية، أما الوحدات 

  ).وشعرية
  الكتابة  .3.4.2

  .في السنة األولى تساير دروس الكتابة دروس الحروف، وتتنوع عملياتها ما بين خط، وإمالء، ونقل
تصر على نشاطي الخط واإلمالء، وبالنسبة لهذا األخير تعالج في كل وحدة ظاهرتان إمالئيتان، أما في السنة الثانية، فيق

  .، ويتم في األسبوع الثالث التقويم والدعميوذلك في األسبوعين األول والثان
  القواعد 

مار عبر التعبيـر  الت المقررة لكل سنة بأسلوب االستضيتمرر األساليب و الظواهر التركيبية والصيغ الصرفية والتحو
  .بصفة خاصة، وكذلك القراءة والكتابة

  

  )الكفايات( فقرات منهاج اللغة العربية  .3
  

  )ابتدائي(األولى والثانية :  السنتان          األساسي :  السلك
ما مجموعة في نهايتهالمتعلم تم التعامل مع مادة اللغة العربية في السنتين األولى والثانية للتعليم االبتدائي كوسيلة، يحقق 

  .من الكفايات األساسية والنوعية

 الكفايات النوعية الكفايات األساسية

 أن يكون المتعلم قادرا على

التواصل عن طريق اللغة العربية قراءة   - 
  وكتابة وتعبيرا؛

 التعبير الشفهي بالنسق العربي الفصيح؛ - 
استضمار البنيات األسلوبية والتركيبيـة   - 

حدود مستواه  والصرفية للغة العربية، في
 الدراسي، وعمره الزمني والعقلي؛

استعمال رصيد وظيفي فصيح، يـرتبط   - 
بحياته، ويتوسع تبعا لتـدرج مجـاالت   

 البرنامج؛
التقاط صور الحروف العربية، وقراءتها  - 

 ضمن كلمات وجمل ونصوص بسيطة؛
الرسم الخطي للحروف العربية مجـردة   - 

 وضمن كلمات وجمل وفقرات قصيرة؛
غة العربية لتحصـيل بعـض   استعمال الل - 

المعارف والتـزود بـبعض الخبـرات    
  المناسبة لمستواه الدراسي؛

استعمال اللغة العربية إلدراك بعض القيم  - 
اإلسالمية والوطنية واإلنسانية في حدود 
مستواه الدراسي، لتتأصـل فـي كيانـه    

  وشخصيته؛
استعمال اللغة العربية للتفتح على البيئـة   - 

تماعي، وعلى مـا  الطبيعية والمحيط االج
تزخر به الحياة العامة من عمل ونشـاط  

 .وإبداع

   مكون التعبير الشفهي •
  التعبير الشفهي البسيط وصفا وسردا وحوارا؛ -1
 التعبير عن أفكار بتلقائية وتنظيم؛ -2
 التعبير عما يشاهده ويحيط به؛ -3
االستعمال الضمني للبنيات األسلوبية والتركيبية والصرفية للنسق  -4

 دود مستواه الدراسي؛ الفصيح، في ح
بحياته فـي األسـرة والمدرسـة     طاستعمال رصيد وظيفي يرتب -5

وعالقاته في الحي والقرية، والبيئة الطبيعية واالجتماعية والتغذية 
علـى  . والصحة والرياضة والحفالت واألعياد واأللعاب واالبتكار

أن يكون هذا الرصيد في حدود ما يسمح به نموه العقلي ومستواه 
 .اسيالدر

  مكون القراءة •
قراءة الحروف العربية مع الحركات القصيرة والحدود والتنـوين   -6

  والشدة، ضمن معجم ثابت ومتحرك؛ 
والمعجـم  ) حروف وكلمات(القراءة الكلية مع الفهم للمعجم الثابت  -7

مخارج الحروف،  ة، مع مراعا)جمل ونصوص بسيطة(المتحرك 
 ومقتضيات عالمات الترقيم، وغياب التهجي؛ 

وصفية وسردية وحوارية،  ،قراءة نصوص بسيطة نثرية وشعرية -8
 ألخ؛

استثمار المقروء من النصوص البسيطة على مسـتويات التفكيـر    -9
 .وبعض التدريبات اللغوية والبحث البسيط

   مكون الكتابة  •
كتابة الحروف العربية مجردة وضمن كلمات وجمل بصورة  -10

تبعـا لنمـاذج خطيـة    ة تتميز بالجمالية والنظافة والتنظيم، مسلي
  تعرض عليه؛

نقل كلمات وجمل وفقرات قصيرة، نقال سليما، مع اسـتعمال   -11
 عالمات الترقيم؛

 ة لبعض الظواهر البسيطة للرسم اإلمالئي؛مالكتابة السلي -12
اإلنجاز الكتابي لبعض التمـارين البسـيطة فـي األسـاليب      -13

 .والتركيب والصرف والتحويل

  )الهيكلة السنوية( فقرات منهاج مادة اللغة العربية .4
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  )ابتدائي(السنة األولى *       السلك األساسي 

  

  القراءة  التعبير المجاالت الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
2 

 الطفل واألسرة األولى
 2و 1الحرفان  2و 1الدرسان 

 4و 3الحرفان  4و 3الدرسان  3
 بعةتقويم ودعم الحروف األر تقويم ودعم الدروس األربعة 4
5 

 الطفل والمدرسة الثانية
 6و 5الحرفان  6و 5الدرسان 

 8و 7الحرفان  8و 7الدرسان  6
 تقويم ودعم الحروف األربعة تقويم ودعم الدروس األربعة 7
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
10 

 الثالثة
طفل وعالقاته في الحـي  ال

 والقرية

 10و 9الحرفان  10و  9ن الدرسا
 12و 11الحرفان  12و  11الدرسان  11
 تقويم ودعم الحروف األربعة تقويم ودعم الدروس األربعة 12
13 

 الطفل والبيئة الطبيعية الرابعة
  14و 13الحرفان  14و 13الدرسان 

 16و 15فان الحر 16و 15الدرسان  14
 ودعم الحروف األربعة تقويم تقويم ودعم الدروس األربعة 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  
  

  القراءة التعبير المجاالت الوحدات األسابيع
18 

 الخامسة
ــة والصــحة  الطفــل والتغذي

 والرياضة

 18و 17الحرفان  18و 17الدرسان 
 20و 19الحرفان  20و 19الدرسان  19

 م الدروس األربعةودع ويمتق 20
تقــويم ودعــم الحــروف 

 األربعة
21 

 الطفل والحياة التعاونية السادسة

 22و 21الحرفان  22و 21الدرسان 
 24و 23الحرفان  24و 23الدرسان  22

 تقويم ودعم الدروس األربعة 23
تقــويم ودعــم الحــروف 

 األربعة
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 نشطة موازيةدعم خاص أو أ 25
26 

 الطفل والحفالت واألعياد السابعة

 26و 25الحرفان  26و 25الدرسان 
 28و 27الحرفان  28و 27الدرسان  27

 تقويم ودعم الدروس األربعة 28
تقــويم ودعــم الحــروف 

 األربعة

29 

 الطفل وعالم األلعاب واالبتكار الثامنة

 30و 29الدرسان 
نصوص قرائيـة ودروس  

  صعوبات القرائيةلتصفية ال

 32و 31الدرسان  30
نصوص قرائيـة ودروس  
  لتصفية الصعوبات القرائية

 تقويم ودعم الدروس األربعة 31
نصوص قرائيـة ودروس  
  لتصفية الصعوبات القرائية

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
  إجراءات آخر السنة الدراسية  34
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  )لوحة القواعد التي تروج ضمنيا في دروس اللغة(رات منهاج مادة اللغة العربية فق
  

  )ابتدائي(السنة األولى       السلك األساسي 
  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
2 

 الجملة الفعلية هل، نعم، ماذا األولى
الفعل الصحيح 

 الماضي
 المفرد، المتكلم،

 3  المخاطب، المخاطبة
4 
5 

 الثانية
أين، متى، ال، ما، 

 لم
الجملة الفعلية 

 المنفية
الفعل الصحيح 

 المضارع
المفرد، الغائب، 

 6  الغائبة
7 
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
10 

 الثالثة
أين، متى، كم، 

 يا: النداء 

: لة االسمية الجم
المفرد المذكر 

 والمؤنث

: الفعل الصحيح 
 األمر

المفرد، المثنى، 
 11  .الجمع

12 
13 

 لماذا، بكم، كيف الرابعة
: الجملة االسمية 
الجمع المذكر 

 والمؤنث

: الفعل الصحيح 
  النهي

المفرد، المثنى، 
 14  .الجمع

15 
 الميذتقويم ودعم ما سبق لجميع الت 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  
  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع
18 

 الخامسة
لماذا ال، إلى أين، 

 ألم، بال

: الجملة االسمية 
المثنى المذكر 

 والمؤنث

الفعل الصحيح مع 
 لم

المثنى المخاطب، 
 19 الغائب

20 
21 

 من، لمن، ما الذي السادسة
: جملة االسمية ال

 كان، صار، ليس
الفعل الصحيح مع، 

 لن، كي
المثنى، : المفرد 
 22  الجمع

23 
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25
26 

 السابعة
من أين، ما التي، 

 ما اجمل 
: الجملة الفعلية 
 النعت الحقيقي

الفعل الصحيح مع 
 الشيء وسوف

المفرد : لمخاطب ا
 27 المثنى والجمع

28 
29 

 الثامنة
مماذا، لماذا، بل، 

ألم، من الذي، من 
 التي

: الجملة الفعلية 
 العطف

الفعل الصحيح 
ماضيا ومضارعا 

 راأمو

المتكلم، المخاطب، 
 30  الغائب

31 
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 موازية دعم خاص أو أنشطة 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34
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  )الهيكلة السنوية(منهاج مادة اللغة العربية  فقرات .5
  

  )ابتدائي(السنة الثانية       السلك األساسي 
  

  اإلمالء  الخط القراءة التعبير الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
2 

 األولى

 2و 1الدرسان 
نص قرائي ودروس 
لتصفية الصعوبات 

 ئية في كل أسبوعالقرا

  أل القمرية 2و 1الحرفان 

  أل الشمسية  4و 3الحرفان  4و 3الدرسان  3

4 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
  تقويم ودعم الحروف السابقة

5 

 الثانية

 6و 5الدرسان 
نصوص قرائية أحدها 

ــعري ــل  ش ــي ك ف
 .أسبوع

  همزة الوصل  6و 5الحرفان 

  همزة القطع 8و 7الحرفان  8و 7الدرسان  6

7 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
  تقويم ودعم الحروف السابقة

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9

10 

 الثالثة

 10و 9الدرسان 
نصوص قرائية أحدها 

 10و 9الحرفان  في كل أسبوع شعري
التاء المبسوطة فـي  

  األفعال

 12و 11الدرسان  11
قرائية أحدها  نصوص

 12و 11الحرفان  في كل أسبوع شعري
التاء المبسوطة فـي  

  األسماء

12 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
نصوص قرائية أحدها 

 في كل أسبوع شعري
  تقويم ودعم الحروف السابقة

13 

 الرابعة

 14و 13ن الدرسا
نصوص قرائية أحدها 

   14و 13الحرفان  في كل أسبوع شعري
فـي   التاء المربوطة

  غير جمع تكسير

 16و 15الدرسان  14
نصوص قرائية أحدها 

  16و 15الحرفان  في كل أسبوع شعري
التاء المربوطة فـي  

  جمع التكسير

15 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
نصوص قرائية أحدها 

 في كل أسبوع شعري
  تقويم ودعم الحروف السابقة

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 خاص أو أنشطة موازيةدعم  17
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  اإلمالء  الخط القراءة التعبير الوحدات األسابيع

18 

 الخامسة

 18و 17الدرسان 
ــة  نصــوص قرائي

 18و 17الحرفان  أحدها شعري
ــاكنة   ــزة الس الهم

 المتوسطة

 20و 19الدرسان  19
ــة  نصــوص قرائي

 20و 19الحرفان  أحدها شعري
ــة  ــزة المتحرك الهم

  وسط الكلمة

20 
دعم الدروس تقويم و
 األربعة

ــة  نصــوص قرائي
 أحدها شعري

  تقويم ودعم الحروف السابقة

21 

 السادسة

 22و 21الدرسان 
ــة  نصــوص قرائي

 22و 21الحرفان  أحدها شعري
الهمــزة فــي آخــر 
الكلمة، ومـا قبلهـا   

  ساكن

 24و 23الدرسان  22
ــة  نصــوص قرائي

 24و 23الحرفان  أحدها شعري
الهمــزة فــي آخــر 

هــا الكلمــة، مــا قبل
  متحرك

23 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
ــة  نصــوص قرائي

 أحدها شعري
  تقويم ودعم الحروف السابقة

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25

26 

 السابعة

 26و 25الدرسان 
ــة  نصــوص قرائي

 26و 25الحرفان  أحدها شعري
الفعل الثالثي المنتهي 

 .).جرى، غزا(بألف 

 28و 27الدرسان  27
ــة  نصــوص قرائي

 28و 27الحرفان  أحدها شعري
الفعل غير الثالثـي  
المنتهـــي بـــألف 

  ..)ارتمى(

28 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
ــة  نصــوص قرائي

 أحدها شعري
  تقويم ودعم الحروف السابقة

29 

 الثامنة

 30و 29الدرسان 
ــة  نصــوص قرائي

 أحدها شعري
 دعم عام

منتهي االسم الثالثي ال
  ..)هدى، عصا(بألف 

 23و 31الدرسان  30
ــة  نصــوص قرائي

 أحدها شعري
  دعم عام

االسم غير الثالثـي  
  المنتهي بألف

31 
تقويم ودعم الدروس 

 األربعة
ــة  نصــوص قرائي

 أحدها شعري
  تقويم ودعم دعم عام

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34

  



  المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

  29

  )لوحة القواعد التي تروج ضمنيا في دروس اللغة(فقرات منهاج مادة اللغة العربية 
  

  )ابتدائي(السنة الثانية        السلك األساسي
  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
2 

 أين متى كيف، ماذا األولى
: الجملة الفعلية 

 ول بهالمفع
: الفعل الصـحيح  

 المجرد والمزيد

المتكلم، المخاطـب،  
المخاطبــة، المفــرد 

  والجمع
3 
4 
5 

 الثانية
من، من الـذي، مـن   

 التي، بماذا
: الجملة االسمية 

 الخبر مفرد
: الفعل الصحيح 

 )تفاعل(المزيد 

المتكلم، المخاطـب،  
المخاطبة، الغائـب،  
ــرد   ــة، المف الغائب

  والجمع 

6 

7 

 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
10 

 )النداء(كم، يا  الثالثة
: الفعليـة  الجملة 

 الجار والمجرور
: الفعل الصـحيح  

 افتعل، أفعل
ــب ــة الغائ ، الغائب

 11  )مفرد، مثنى، جمع(
12 
13 

 كم، متى، التعجب الرابعة
 الجملة االسمية،

ــار   ــر ج الخب
 ومجرور

: الفعل الصـحيح  
  المهموز والمضعف 

ــى   ــرد والمثن المف
ــع  ــذكر (والجم الم

  )والمؤنث
14 
15 
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  
  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع
18 

 إلى أين، بمن، بلى الخامسة
: جملة العلية ال

 المفعول فيه
: الفعل المعتل 

 األجوف
مفرد، مثنى، : أسماء 

 19 جمع
20 
21 

 السادسة
ــاذ ــاذا، لم ؟ ال  ابم

 النافية للجنس
االسمية الجملة 

 الخبر جملة: 
: الفعل المعتل 

 الناقص
 22  مذكر، مؤنث: أسماء 

23 
 ذتقويم ودعم ما سبق لجميع التالمي 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25
26 

 السابعة
النداء، التعجـب  

 )ما أفعل(

: الجملة الفعلية 
تمييز العدد، من 
 ثالثة إلى عشرة

أسماء الزمـان  
مفعل، (والمكان 

 )مفعل

أفعال المتكلم والخطاب 
 27 التثنية والجمع/والغيبة

28 
29 

 الثامنة
النداء، التعجـب،  

 النهي
: علية الجملة الف

 الحال
الفعل الصـحيح  

 والمعتل

مفـرد،  : أفعال وأسماء 
مثنى، جمـع، مـذكر،   

  مؤنث
30 
31 
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34
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 بطاقة وصفية لمنهاج اللغة العربية .6
  السلك المتوسط
  )ابتدائي(ة والرابعة السنتان الثالث

 
  المكونات .1.6
  في السنة الرابعة*           في السنة الثالثة* 
  
  القراءة -            القراءة -
  التراكيب؛ -            التراكيب -
  الصرف والتحويل؛ -          الصرف والتحويل -
  .اإلمالء -            اإلمالء -
  الشكل -          التعبير الشفهي -
  اإلنشاء -          التعبير الكتابي -
  
 غالف الزمني ال .2.6
  ساعات 7: األسبوعي  -  ساعة 238: السنوي  -    : في السنة الثالثة * 
  د 30.س 6: األسبوعي  -  ساعة 221: السنوي  -    : في السنة الرابعة * 
  
  توزيع الحصص .3.6

  السنة الرابعة             السنة الثالثة

 الحصص المكونات
ــدة  مــ

 الحصة
 الحصص المكونات  المجموع

مــــــدة 
 الحصص

 المجموع

 س 2 د 30 4 القراءة  د30س2 د 30 5 القراءة
 د 45 د 45 1 التراكيب  د 45 د 45 1 التراكيب

 د 45 د 45 1 الصرف والتحويل  د 45 د 45 1 الصرف والتحويل
 د 45 د 45 1 اإلمالء  د 45 د 45 1 اإلمالء

 د 45 د 45 1 الشكل  د 45 د 45 1 التعبير الشفهي
 د 45 د 45 1  االنشاء  د 45 د 45 1 التعبير الكتابي

 د 45 د 45 1  التطبيقات الكتابية
 1تطب كتابية س 

  3إنشاء س  2و
 د 45 د 45 1

 د30س6 - 10  المجموع  س 7 - 11  المجموع

  
في األسبوعين األول والثاني من كل (يتم في السنة الرابعة التناوب على حصة لغوية بين التطبيقات الكتابية :  ملحوظة

  ).في األسبوع الثالث(نشاء ، واإل)وحدة
  
  عناصر من المنهجية .4.6

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

 :من المجاالت التالية 
  القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية؛ -
 الحياة الثقافية واالجتماعية؛ -
 قراطية وحقوق اإلنسان؛الديم -
 الخدمات االجتماعية؛ -
 عالم االبتكار واإلبداع؛ -
 التوازن الطبيعي وحماية البيئة؛ -
 التغذية والصحة والرياضة؛ -
 .عالم األسفار والرحالت واأللعاب -

 .في السنة الرابعة يتم التوسع في هذه المجاالت، وتناول موضوعات تغني ما تم تناوله في السنة الثالثة
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  ة وحدة لغوية في السنة الثالثةهيكل
  :يخضع اإلطار العام لسير دروس وحدة لغوية في السنة الثالثة للهيكلة التالية 

  القراءة  •
وتخضع للتوزيع . وجميعها يرتبط بالمجال. يتم التركيز على ثالثة أنواع من النصوص هي الوظيفية والمكملة والشعرية

  :التالي 

 )5(الحصة  )4(الحصة  )3(الحصة  )2(ة الحص )1(الحصة  أسابيع الوحدة
 )1(نص شعري  )1(مكمل  نص )1(أساسي  نص وظيفي األول
 )1(نص شعري  )2(مكمل  نص )2(أساسي  نص وظيفي الثاني
 )1(نص شعري  )3(مكمل  نص )3(أساسي  نص وظيفي الثالث

  
 التعبير الشفهي  •

: لتعبير الشفهي التي تستغل في ثالث عمليات منهجية هـي  تتخذ إحدى فقرات النص الوظيفي األساسي منطلقا لحصة ا
  .التعبير الشفهي إلغناء رصيد المتعلم حول موضوع فرعي للمجال/ استعمال األساليب / تحديد متحكمات أساليب النص

 التراكيب والصرف والتحويل  •
ونفس الشيء ينطبق على . التقويم والدعمويتم في األسبوع الثالث . تقدم ظاهرتان تركيبيتان في األسبوعين األول والثاني

  .الصرف والتحويل
 التطبيقات الكتابية  •

وفي األسـبوع  . تستغل حصة التطبيقات الكتابية لألسبوعين األول والثاني في استثمارات التراكيب والصرف واألساليب
دة السابعة يدرج التـدريب علـى   وابتداء من الوح. الثالث للوحدة، يتم التركيز على استثمارات المعجم وإغناء الرصيد

  ).تدريب على الشكل(ضبط جمل بالحركات ضمن أنشطة كل حصة للتطبيقات الكتابية 
  اإلمالء  •

تقدم الظاهرة اإلمالئية في األسبوع األول، ويملى نص تطبيقي في األسبوع الثاني، ويباشر التقويم والدعم في األسـبوع  
  .الثالث

  التعبير الكتابي  •
 -ترتيب جمل لتكوين فقرة (عبير الكتابي لإلعداد لإلنشاء الذي ستنطلق دروسه الحقا في السنة الرابعة تستغل حصة الت

، على أن يتم تنويع تقنيات الكتابة التي يتم تدريب ...)تعبير حر -بناء فقرات تكملة فقرة  -ترتيب فقرات لتركيب نص
  ...).سرد، وصف، حوار(المتعلمين عليها من حصة إلى أخرى 

  التصحيح  •
وبالنسبة ألنشطة التعبيـر الكتـابي، يـتم    . تصحح كل األنشطة الكتابية تصحيحا فوريا في نفس الحصة التي تنجز فيها

وإال تأجل تصحيحها إلى بداية الحصة المواليـة للتعبيـر    -إن سمحت طبيعتها بذلك-تصحيحها في نفس حصة اإلنجاز
  .الكتابي

  
   هيكلة وحدة لغوية في السنة الرابعة

  : يخضع اإلطار العام لسير دروس وحدة لغوية في السنة الرابعة للهيكلة التالية 
  القراءة  •

  : يتم التركيز على ثالثة أنواع من النصوص القرائية هي الوظيفية والشعرية والمسترسلة وفق التوزيع التالي 
  

 )4(الحصة  )3(الحصة  )2(الحصة  )1(الحصة  أسابيع الوحدة
 )1(نص مسترسل  األول وظيفيال النص األول
 )1(نص مسترسل  الثاني الوظيفي النص الثاني
 )1(نص مسترسل  النص الشعري الثالث

وإال انطلق . تتخذ إحدى فقرات النص الوظيفي منطلقا لدرس التراكيب، إن تضمنت الظاهرة التركيبية لألسبوع -
  درس التراكيب استنادا إلى نص قصير خاص به؛

 ألساليب ضمن أنشطة استثمار النص القرائي الوظيفي، وذلك في الحصة الثالثة؛يدرج استعمال ا -
من السنة الدراسية المخصصة للتقويم والـدعم الموجـه لجميـع التالميـذ     ) 32و 24و 16و 8(في األسابيع  -

تخصص حصة لقراءة نص وثيقي، وحصتان لقراءة نص شعري، وحصة الستثمار مطالعات المتعلمين مـن  
 .القصص
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  لتراكيب والصرف والتحويلا •

  .تقدم ظاهرتان تركيبيتان في األسبوعين األول والثاني للوحدة، ونفس الشيء ينطبق على الصرف والتحويل
وفي األسبوع الثالث تقوم وتدعم الظواهر األربع بواسطة نص للشكل، يضبط بالحركات في حصة التراكيب، ويسـتثمر  

  .كيب والصرففي حصة الصرف بتمارين كتابية في الترا
  الشكل والتطبيقات الكتابية  •

وفي حصة التطبيقات الكتابيـة،  . تستغل حصة الشكل لضبط نص بالحركات واستثماره على مستويي الفهم والمعجم فقط
  .تنجز تمارين في التراكيب والصرف ترتبط بنفس النص

  اإلمالء •
ويتم التقويم والدعم في األسـبوع  . في األسبوع الثانيتقدم الظاهرة اإلمالئية في األسبوع األول للوحدة، ويطبق حولها 

  .الثالث
  اإلنشاء  •

: وتستغل الحصص األربع المخصصة لكل موضوع في العمليات المتدرجة التالية . يعالج موضوع إنشائي في كل وحدة
  .حصة الرابعةاإلعداد في الحصة األولى، اإلنجاز في الحصة الثانية، التصحيح في الحصة الثالثة، التتبع في ال

  التصحيح  •
كل األنشطة الكتابية، تصحح تصحيحا فوريا في نفس الحصة التي تنجز فيها، عدا المحـررات اإلنشـائية التـي يـتم     

  .تصحيحها في الحصة الخاصة بذلك
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  بطاقة وصفية لمنهاج اللغة العربية .7
  )ابتدائي(السنتان الخامسة والسادسة         السلك المتوسط   *
  :المكونات .1.7

  ءة؛القرا -
 التراكيب؛ -
 الصرف والتحويل؛ -
 اإلمالء؛ -
 الشكل؛ -
 .اإلنشاء -
 

  الغالف الزمني للمادة .2.7
  س 6: األسبوعي      س204: السنوي

 :توزيع الحصص .3.7
 المجموع مدة الحصص الحصص المكونات

 د 30س و1 د30 3 القراءة
 د45 د45 1 التراكيب

 د45 د45 1 الصرف والتحويل 
 د45 د45 1 الشكل 

 د45 د45 1 3أو إمالء س  1،2تط كتابية س 
 د.30س و1 د45 2 اإلنشاء

 ساعات6 - 9 المجموع

  
يتم التناوب على حصة بين التطبيقات الكتابية في األسبوعين األول والثاني للوحدة، واإلمالء فـي األسـبوع   : ملحوظة

  .الثالث منها
 عناصر من المنهجية  .4.7

  :المجاالت .1.4.6
لسنتين الخامسة والسادسة من ثماني وحدات، تتمحور كل وحـدة منهـا حـول    يتكون برنامج اللغة العربية في كل من ا

 :مجال معين من المجاالت التالية 
 القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية؛ -
 الحياة الثقافية والفنية؛ -
 العلم والتكنولوجيا؛ -
 حماية البيئة، وحقوق اإلنسان؛ -
 وسائط االتصال والتواصل؛ -
 اعية في القرية والمدينة؛المظاهر العمرانية واالجتم -
 عالم الفالحة والصناعة واإلنتاج؛ -
 .الصحة والتغذية والرياضة واألسفار -

  .في السنة السادسة يتم التوسع في المجاالت، وتناول موضوعات تغني تلك التي تم تناولها في السنة الخامسة
  
  هيكلة وحدة لغوية في السنتين الخامسة والسادسة  .2.4.6

  :سير دروس وحدة لغوية في السنتين الخامسة والسادسة للهيكلة التاليةيخضع اإلطار العام ل
 القراءة  •

  :يتم التركيز على ثالثة أنواع من النصوص القرائية هي الوظيفية واألدبية والمسترسلة، وفق التوزيع التالي
  

 )3(الحصة  )2(الحصة  )1(الحصة أسابيع الوحدة
 األول الوظيفي النص األول
 الثاني الوظيفي النص الثاني
 قراءة مسترسلة أدبي نص الثالث
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تتخذ إحدى فقرات النص الوظيفي منطلقا لدرس التراكيب، إن تضمنت الظاهرة التركيبية لألسبوع، وإال انطلق  -
  .درس التراكيب استنادا إلى نص قصير خاص به

 ثالثة؛يدرج استعمال األساليب ضمن أنشطة استثمار النص الوظيفي، وذلك في الحصة ال -
 يعالج نص مسترسل واحد عبر أربع وحدات؛ -
من السنة الدراسية المخصصة للتقويم والـدعم الموجـه لجميـع التالميـذ     ) 32و 24و 16و 8(في األسابيع  -

تخصص حصتان من كل أسبوع لمعالجة نص أدبي، وحصة الستثمار مطالعات المتعلمـين مـن القصـص    
 .والكتب وحصة للقراءة السماعية

  الصرف والتحويلالتراكيب و •
  ونفس الشيء ينطبق على الصرف والتحويل. تقدم ظاهرتان تركيبيتان في األسبوعين األول والثاني للوحدة

ويسـتثمر فـي   . وفي األسبوع الثالث تقوم الظواهر األربع بواسطة نص للشكل، يضبط بالحركات في حصة التراكيب
  .حصة الصرف بتمارين كتابية في التراكيب والصرف

  ل والتطبيقات الكتابية الشك •
وفي حصة التطبيقات الكتابيـة  . تستغل حصة الشكل لضبط نص بالحركات، واستثماره على مستويي الفهم والمعجم فقط

  .تنجز تمارين في التراكيب والصرف ترتبط بنفس النص
  اإلمالء •

سنوات األربع السـابقة، فـإن حصـة    مادام برنامج اإلمالء للسنتين الخامسة والسادسة يغلب على فقراته تقويم برامج ال
وفيها يتم استحضار القواعد المتحكمة في الظاهرة اإلمالئية المستهدفة، انطالقا . واحدة لإلمالء في كل وحدة تعتبر كافية

  .من بعض النماذج وفي نفس الحصة ينجز نشاط تطبيقي كتابي
  اإلنشاء  •

ص، تخصص الحصص الثالث األولى للموضوع األول يعالجان في ست حص: يقدم في كل وحدة موضوعان إنشائيان 
  .والحصص المتبقية للموضوع الثاني

  .بالنسبة لكل موضوع إنشائي، تستغل حصته األولى لإلعداد، والثانية لإلنجاز، والثالثة للتصحيح
  التصحيح •

نشـائية التـي يـتم    عدا المحررات اإل. كل األنشطة الكتابية، تصحح تصحيحا فوريا، في نفس الحصة التي تنجز فيها
 .تصحيحها في الحصة الخاصة بذلك

  

 )الكفايات(منهاج اللغة العربية  فقرات .8
  )ابتدائي( 6و 5و 4و 3:  السنوات        المتوسط:  السلك

  
يتم التعامل مع مادة اللغة العربية في السنوات األربع للسلك المتوسط من التعليم االبتـدائي كوسـيلة، يحقـق المـتعلم     

عة من الكفايات األساسية المرتبطة بالمادة بصفة عامة ومجموعة أخرى من الكفايات النوعية المرتبطة بواسطتها مجمو
وتحقيق هذه الكفايات ال يتم دفعة واحدة، أو في محطـة مبكـرة مـن السـلك     . بالمكونات المختلفة لمادة اللغة العربية

تحسيس والتلمس، فاالكتساب، وصـوال إلـى الترسـيخ    بل يتم بتدرج عبر السنوات األربع للسلك، بدءا من ال. المتوسط
  .وقد يتأجل التعميق بالنسبة لبعض الكفايات النوعية إلى مرحلة تعليمية الحقة. والتعميق

  :وفيما يلي جدول تفصيلي بهذه الكفايات التي يراد تحقيقها في نهاية السنة السادسة 
  

 الكفايات النوعية الكفايات األساسية

 لمأن يكون المتع
قادرا على استيعاب النسق اللغوي الفصيح الـذي   - 

يعتبـر وسـيلة أساسـية فـي عمليـة االنـدماج       
  االجتماعي؛

قادرا على التعبير بواسطة اللغة شفهيا وكتابيا فـي   - 
 مواضيع متنوعة، ترتبط بواقعه وتلبي حاجاته؛

قادرا على القراءة والفهم واستثمار المقروء علـى   - 
 مستويات عدة؛

من القواعد اللغوية، قـادرا علـى    متمكنا من عدد - 
استعمالها بشكل صـحيح فـي أنشـطته اللغويـة     
 المنطوقة والمكتوبة وفي التواصل السليم مع الغير؛

   مكون القراءة •
قادرا على القراءة الصامتة، والقراءة الجهريـة المتسـمة    -1

بجودة األداء، وسالمة النطـق، وتلـوين الصـوت تبعـا     
ألساليب المقروء، مع فهم هذا األخير فهما جيدا، واستيعاب 

  جوانبه الخفية؛
قادرا على االستماع لما يقراه غيره قراءة جهريـة، مـع،    -2

 فهمه؛
ى تعرف واستثمار أنواع النصوص من وظيفيـة  قادرا عل -3

دبية شعرية ونثرية، ووثيقيـة، ومسترسـلة، وعلميـة،    أ
 واجتماعية، وتاريخية، وقصصية، مقالة، خطبة، ألخ؛

قادرا على استغالل ما يقرأه في إغناء معارفه، وحصـيلته   -4



  المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

  35

قادرا على استيعاب المجال اللغوي وعلى التمييـز   - 
والموازنة بين مستوياته، لتنمو لديه تدريجيا القدرة 

 على الحكم المنطقي؛
تتبـع المشـاهد    قادرا على استخدام فكـره فـي   - 

ومالحظتها والتساؤل عن كل ما يعاين ويالحـظ،  
 وعلى المقارنة واالستنتاج واالستدالل؛

على التعرف على القـيم   -من خالل اللغة–قادرا  - 
 .اإلسالمية والوطنية واإلنسانية، ليتمثلها في سلوكه

على التفتح علـى العـالم    -من خالل اللغة–قادرا  - 
 تطوراته؛التكنولوجي، فيتمثله ويفهم 

مكتسبا القدرة على المالحظة والمقارنة، والحكـم   - 
 والتعبير عن وسائل العمل الجديدة؛

قادرا على تمييز أنواع الخطاب األدبي، العلمـي،   - 
 االجتماعي، ألخ؛

قادرا على تنظيم عمله وضبط وقته مـن خـالل    - 
اإلنجازات الكتابية والبحوث الخارجية التي يكلـف  

 .ارستهابإنجازها، ويعتاد على مم
 

 المعجمية واالرتفاع بمستوى التعبير لديه؛
ـ نجدقادرا على استخدام الم -5 ث فيـه عـن مـدلول    ، والبح

 الكلمات؛
قادرا على استثمار النصوص المقروءة علـى مسـتويات    -6

 .التفكير واألساليب والتراكيب والصرف والتحويل والمعجم
 قادرا على هيكلة فقرات من النصوص المقروءة؛ -7
قادرا على تحليل النصوص بـإبراز فقراتهـا واكتشـاف     -8

 األفكار الرئيسية واألساسية؛
 ض الصور الفنية للنصوص األدبية؛قادرا على تعرف بع -9
على البحـث عـن    -من خالل النصوص القرائية–قادرا  -10

المعلومات والمعارف المكملة، ما يغني حصيلته اللغويـة  
والمعرفية، ويعوده على بدل الجهد الذاتي، واستثمار الوقت 

 فيما ينفع؛
قادرا على قراءة وفهم نصوص غير النصوص المدرسية  -11

  ).ملصقات، مطويات، ألخ قصص، صحف، مجالت،(
 :مكون التراكيب  •

قادرا على تعرف وتمييز واستعمال الجملة المفيدة، والفعلية  -12
 واالسمية؛

قادرا على تعرف وتمييز عناصر الجملة الفعلية واإلسمية  -13
 وأحوال الخبر؛

فيه، معه، : قادرا على تعرف وتمييز واستعمال المفاعيل  -14
 ألجله، المطلق، به ظاهرا وضميرا؛

ادرا على تعرف وتمييز واستعمال الفاعل ونائب الفاعـل  ق -15
 ظاهرا وضميراح

النعـت  : قادرا على تعرف وتمييز واسـتعمال التوابـع    -16
 الحقيقي والسببي، التوكيد، البدل، العطف؛

قادرا على تعرف وتمييز واستعمال الالزم والمتعدي مـن   -17
 األفعال؛

مـن  قادرا على تعرف وتمييز واستعمال المبني والمعرب  -18
 األسماء والحروف؛

 قادرا على تعرف وتمييز واستعمال الحال والجملة الحالية؛ -19
 قادرا على تعرف وتمييز واستعمال المنادى؛ -20
قادرا على تعرف وتمييز واستعمال المستثنى بإال وغيـر   -21

 وسوى؛
قادرا على تعرف وتمييز واستعمال وإعـراب المقصـور    -22

ع المؤنـث  والمنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم، وجم
 السالم، واألفعال الخمسة؛

قادرا على تعرف وتمييز واسـتعمال التمييـز الملفـوظ     -23
 والملحوظ؛

قادرا على تعرف وتمييز واستعمال نواصب المضـارع،   -24
 وجوازم مضارع واحد؛

 قادرا على استعمال عالمات الترقيم استعماال صحيحا؛ -25
 قادرا على تعرف واستعمال الجملة المؤولة؛ -26
 عرف وتمييز واستعمال المضاف إليه؛قادرا على ت -27
كلمـة   60قادرا على ضبط نـص لغـوي فـي حـدود      -28

 بالحركات؛
 .قادرا على اإلعراب العمودي للظواهر التركيبية للبرنامج -29

  
 مكون الصرف •

 قادرا على تمييز وتعرف أقسام الكلمة؛ -30
 قادرا على تعرف وتمييز أزمنة الفعل؛ -31
 قادرا على نفي الماضي والمضارع؛ -32
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لى تعرف وتمييز وتحويل اإلسم من حيث اإلفـراد  قادرا ع -33
 والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير؛

قادرا على تعرف وتمييز الضـمير المتصـل والمسـتتر     -34
 والمنفصل؛

 قادرا على تعرف وتمييز وتحويل الفعل الصحيح والمعتل؛ -35
 قادرا على تعرف وتمييز وتحويل الفعل المجرد والمزيد؛ -36
را على تعرف وتمييـز وصـياغة وتحويـل المبنـي     قاد -37

 للمجهول والمعلوم؛
قادرا على تعرف وتمييز وصياغة مصدر الثالثي وغيـر   -38

 الثالثي؛
قادرا علـى تعـرف وتمييـز وتحويـل اسـم اإلشـارة        -39

 والموصول؛
 قادرا على تعرف وتمييز المقصور والمنقوص والممدود؛ -40
 ألفعال؛قادرا على تعرف وتمييز المتصرف والجامد من ا -41
قادرا على أن ينسب إلى المختوم بتاء التأنيت، وإلى غيـر   -42

 ؛)مجرد مدخل إلى النسب(المنقوص والممدود 
اسم الفاعل، : قادرا على تعرف وتمييز وصياغة المشتقات  -43

اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسم التفضيل، إسم 
 .اآللة

  
  مكون اإلمالء •

 المسبوقة بالباء والالم؛" ال"قادرا على الرسم اإلمالئي ل  -44
قادرا على الرسم اإلمالئي للمبدوء بالالم مسـبوقة بالبـاء    -45

 والالم؛
 قادرا على الرسم اإلمالئي للمنون بالنصب؛ -46
 قادرا على الرسم اإلمالئي للتاء المربوطة والمبسوطة؛ -47
 قادرا على الرسم اإلمالئي للهمزة في أول الكلمة؛ -48
همزة في أول الكلمة المسبوقة قادرا على الرسم اإلمالئي لل -49

 بحرف؛
 قادرا على الرسم اإلمالئي للهمزة في آخر الكلمة؛  -50
 قادرا على الرسم اإلمالئي للهمزة المتوسطة؛ -51
قادرا على الرسم اإلمالئي لأللـف اللينـة فـي األفعـال      -52

 واألسماء والحروف؛
قادرا على الرسم اإلمالئي لالسـم المنقـوص والممـدود     -53

 والمقصور منونا؛
 ادرا على الرسم اإلمالئي لهمزتي الوصل والقطع؛ق -54
 وحذفها؛" ابن"قادرا على تعرف مواقع ثبوت ألف  -55
عمـرو،  (قادرا على الرسم اإلمالئي لبعض الكلمات الشاة  -56

 ؛)هرون، ألخ
قادرا على تعرف مواقع حذف األلـف أو الـواو رسـما     -57

 وثبوتهما نطقا؛
ـ    -58 ما قادرا على تعرف مواقع زيادة الـواو أو األلـف رس

 .وحذفهما نطقا
  
 مكون اإلنشاء •

قادرا على ترجمة أفكاره، والتعبير عنها عن طريق الكتابة  -59
 الحرة واإلبداع الشخصي؛

قادرا على استحضار التعلمات والمكتسبات اللغوية السابقة،  -60
 واستغاللها االستغالل األنسب في كتابته الخاصة؛

يـق  متمكنا من مهارة الكتابة، ومعالجة الموضوعات بتطب -61
التقنيات، وتوظيف الرصيد اللغوي بشكل سليم، لترجمـة  
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 أفكاره، وتصوير األفعال والمواقف التي تصادفه؛
قادرا على توظيف األسلوب المناسب من أساليب الكتابـة   -62

 حكيا، أو سردا، أو حوارا، ألخ؛
قادرا على وضع تصميم موضوع إنشائي بتحديد مقدمتـه   -63

 وعرضه وخاتمته وعناصره؛
تنظيم محـرره اإلنشـائي، وعلـى اسـتعمال      قادرا على -64

 عالمات الترقيم في كتابته؛
  .قادرا على إدراج االستشهادات في محرره اإلنشائي -65
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 )القواعد(اللغة العربية : برنامج مادة  فقرات .9
  )يابتدائ(السنة الثالثة       السلك المتوسط 

  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1

2 

 األولى
ــال ــالميةق  يم اإلس

 والوطنية واإلنسانية

تعرفها : المفيدةالجملة 
 وتأطيرها

اسـم،  : أقسام الكلمـة  
 فعل، حرف

ال المسبوقة بالبـاء  
  )تقديم(والالم 

3 
عالمات : الجملة المفيدة 

 الترقيم
مـاض،  : أزمنة الفعل 
 مضارع، أمر

  تطبيق

  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 4

5 

 الثانية
الحيـــاة الثقافيـــة 

 واالجتماعية

تعرفهـا  : الجملة الفعلية 
 وتأطيرها

" ما"نفي الماضي ب 
 )ما فعل(

دخول الباء والالم على 
  )تقديم(المبدوء بالالم 

6 
عناصرها : الجملة الفعلية 

 )فعل وفاعل(
لـم  "نفي المضارع ب 

 )لم يفعل(
  تطبيق

  تقويم ودعم عمتقويم ود تقويم ودعم 7
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9

10 

 الثالثة
الديمقراطية وحقوق 

 الطفل

تعرفهـا  : الجملة االسـمية  
 وتاطيرها

سم المفـرد والمثنـى   اال
 والجمع

  ) تقديم(تنوين النصب 

11 
ــمية  ــة االسـ : الجملـ

 )مبتدأ وخبر(عناصرها 
عرف االسم النكرة والم

 "ال"ب 
  تطبيق 

  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 12

13 

 الرابعة
عـــالم االبتكـــار 

 واإلبداع

الفاعل ظـاهر  : الجملة ف 
 وضمير

التـــاء المربوطـــة   الفاعل ضمير متصل
  )تقديم(والمبسوطة 

14 
المفعول بـه  : الجملة ف 

 ظاهر وضمير
المفعول بـه ضـمير   

 متصل
  تطبيق 

  تقويم ودعم قويم ودعمت تقويم ودعم 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17
  

  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب األساليب الوحدات األسابيع

18 
 الخامسة

ــدمات  الخـــ
 االجتماعية

الهمزة في آخر الكلمة  الفعل السالم والمجرورالجار 
 )تقديم(

  تطبيق ضعفالفعل الم النعت 19
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 20

21 
 السادسة

التغذية والصـحة  
 والرياضة

الهزة المتوسطة على  الفعل المهموز العطف بالواو، ثم
  )تقديم(األلف 

  تطبيق الفعل المثال )بعض الظروف(الظرف  22
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 23
 ميع التالميذتقويم ودعم ما سبق لج 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25

26 

 السابعة
 التوازن الطبيعي

 وحماية البيئة

االسمية مع بعـض  الجملة 
 النواسخ الفعلية

الهمزة المتوسطة على  الفعل األجوف
 )تقديم(الواو 

27 
الجملة االسمية مع بعـض  

 النواسخ الحرفية
  تطبيق الفعل الناقص

  تقويم ودعم عمتقويم ود تقويم ودعم 28

29 
 الثامنة

ــفار  ــالم األس ع
والــــرحالت 

 واأللعاب

أن، (نصب المضـارع ب  
 )لن

: الفعـــل الصـــحيح 
 تطبيقات 

الهمزة المتوسطة على 
  )تقديم(الياء 

  تطبيق  تطبيقات: الفعل المعتل  )لم، ال(جزم المضارع ب  30
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 31
 لجميع التالميذ تقويم ودعم ما سبق 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34
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 )القواعد(فقرات برنامج مادة اللغة العربية  .10
  

  )ابتدائي(السنة الرابعة *       السلك المتوسط 

  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1

2 

 األولى
 ســالميةيم اإلقــال

 والوطنية واإلنسانية

 الفعل المجرد والمزيد عناصر الجملة المفيدة
ــاء المربوطــة  الت

  )تقديم(والمبسوطة 

 عناصر الجملة االسمية 3
االسم المفرد، المثنـى،  
 الجمع، المذكر والمؤنث

  تطبيق

  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 4

5 

 الثانية
ــة  الحيـــاة الثقافيـ

 واالجتماعية

 الفعل الصحيح والمعتل لفعل الالزم والمتعديا
الهمزة المتوسـطة  

  )تقديم(على األلف 

 الفاعل ونائب الفاعل 6
المبنـــي للمجهـــول 

 والمعلوم
  تطبيق

  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 7
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9

10 
 الثالثة

وحقـوق  الديمقراطية 
 الطفل

 الضمائر المتصلة كان وأخواتها
الهمزة المتوسـطة  

  )تقديم(على الواو 
  تطبيق الضمائر المنفصلة إن وأخواتها 11
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 12

13 

 عالم االبتكار واإلبداع الرابعة

 المفعول المطلق
نماذج من المصـادر  

  الثالثية
الهمزة المتوسـطة  

  )تقديم( على الياء

 المفعول ألجله 14
نماذج من المصـادر  

 غير الثالثية
  تطبيق

  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع

18 
 الخدمات االجتماعية الخامسة

 اسم الفاعل ت الحقيقيالنع
الهمزة في آخر الكلمة 

 )تقديم(
  تطبيق اسم المفعول الحال مفردا 19
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 20

21 
 السادسة

ــحة  ــة والص التغذي
 والرياضة

 اسم اإلشارة المبني والمعرب من األسماء
األلف اللينة في األفعال 

  )تقديم(
  تطبيق اسم الموصول ألفعالالمبني والمعرب من ا 22
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 23
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25

26 
 السابعة

 التــوازن الطبيعــي
 وحماية البيئة

 إعراب المثنى
ــرف ب  " ال"المع

 وباإلضافة
ــي  ــة ف ــف اللين األل

 )تقديم(األسماء 
  تطبيق المضعف المذكر السالمإعراب جمع  27
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 28

29 
 الثامنة

عـــالم األســـفار 
 والرحالت واأللعاب

 المثال نواصب المضارع
ــي  ــة ف ــف اللين األل

  )تقديم(الحروف 
  تطبيق  األجوف جوازم مضارع واحد 30
  تقويم ودعم تقويم ودعم تقويم ودعم 31
 ق لجميع التالميذتقويم ودعم ما سب 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34
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  )القواعد(برنامج مادة اللغة العربية  فقرات .11
  

  )ابتدائي(السنة الخامسة *       السلك المتوسط 

  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1

2 

 األولى
 ســـالميةيم اإلقـــال

 والوطنية واإلنسانية

الالزم : الجملة ف 
 نائب الفاعل+والمتعدي

   المجرد والمزيد

 إعراب األفعال الخمسة 3
االســم المنقــوص  

 والمقصور والممدود
  

 تقويم ودعما تقويم ودعم 4
التنوين في المنقوص 

  والمقصور والممدود

5 

 الحياة الثقافية والفنية الثانية

 أحوال الخبر
مفرد والمثنى والجمع ال

 المذكر والمؤنث
  

   النكرة والمعرفة النواسخ الفعلية والحرفية 6

 تقويم ودعم تقويم ودعم 7
ــة   ــاء المربوط الت

  والمبسوطة
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
10 

 العلم والتكنولوجيا الثالثة
   ثالثيالمصدر  المفعول المطلق

   مصدر غير الثالثي المفعول ألجله 11
  همزتا الوصل والقطع تقويم ودعم تقويم ودعم 12
13 

 الرابعة
حماية البيئة وحقـوق  

 نساناإل

    المتصرف من األفعال التوكيد
   الجامد من األفعال البدل 14

 تقويم ودعم تقويم ودعم 15
ثبوتهـا  " ابـن "ألف 
  وحذفها

 بق لجميع التالميذتقويم ودعم ما س 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع
18 

 الخامسة
وســائل االتصــال 

 والتواصل

  اسم الفاعل الحال والجملة الجالية

19 
إعراب جمع المذكر 

 والمؤنث السالمين
   اسم المفعول

  متوسطةالهمزة ال تقويم ودعم تقويم ودعم 20

21 
 السادسة

المظاهر العمرانيـة  
ــي  ــة ف واالجتماعي

 القرية والمدينة

التمييـــز الملفـــوظ 
 والملحوظ

اسم التفضيل من الفعل 
 الثالثي

  

   المضاف إلى ياء المتكلم مستثنى بإالال 22
  الهمزة المتطرفة تقويم ودعم تقويم ودعم 23
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 خاص أو أنشطة موازيةدعم  25
26 

 السابعة
عــالم الفالحــة   

 والصناعة واإلنتاج

  أسم الزمان والمكان  المفعول فيه
   اسم اآللة النداء 27

 تقويم ودعم تقويم ودعم 28
األلف اللينة مقصورة 

  وممدودة

29 

 الثامنة
الصــحة والتغذيــة 

 والرياضة واألسفار

ــارع   ــب المض نص
 والجملة المؤولة

   لفعل الصحيحا عأنوا

    أنواع الفعل المعتل العطف 30

 تقويم ودعم تقويم ودعم 31
كلمـات  . اسم اإلشارة

  ..)عمرو(شادة 
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34



  المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

  41

  )القواعد(فقرات برنامج مادة اللغة العربية  .12
  )ابتدائي(السنة السادسة *       وسط السلك المت

  اإلمالء  الصرف والتحويل التراكيب المجاالت الوحدات األسابيع
 تقويم تشخيصي 1
2 

 األولى
 يم اإلســـالميةقـــال

 والوطنية واإلنسانية

   الفعل الصحيح الالزم والمتعدى
   المثال: الفعل المعتل  المبني للمعلوم والمجهول 3

 م ودعمتقويا تقويم ودعم 4
ــور  ــوين المقص تن

  والمنقوص والممدود

5 

 الحياة الثقافية والفنية الثانية

 النواسخ الفعلية والحرفية
: الفعل المعتل 

 األجوف
  

 المفعول المطلق وألجله  6
ــل   ــل المعت : الفع

 الناقص
  

 تقويم ودعم تقويم ودعم 7
ــة   ــاء المربوط الت

  والمبسوطة
 ميذتقويم ودعم ما سبق لجميع التال 8
 دعم خاص أو أنشطة موازية 9
10 

 العلوم والتكنولوجيا الثالثة

   المجرد والمزيد النعت الحقيقي والسببي

 البدل 11
المقصور والمنقوص 

 والممدود
  

 تقويم ودعم تقويم ودعم 12
ــل   ــا الوص همزت

  )ابن(والقطع وألف 
13 

 الرابعة
حماية البيئة وحقـوق  

 اإلنسان

    مزيدالمجرد وال التوكيد

 مدخل: النسب  المفعول معه 14
ــف أو  ــذف األل ح
الواو، زيادة الـالم،  
  زيادة الواو أو األلف

   تقويم ودعم تقويم ودعم 15
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 16
 دعم خاص أو أنشطة موازية 17

  

  التحويل  الصرف التراكيب األساليب الوحدات األسابيع
18 

 الخامسة
 التصـــالوســـائل ا

 والتواصل

  اسم اآللة الحال والجملة الحالية
   اسم الفاعل والمفعول المنادى 19
   تقويم ودعم تقويم ودعم 20

21 
 السادسة

ــة   ــاهر العمراني المظ
واالجتماعية في القرية 

 والمدينة

ــوظ   ــز الملف التميي
 والملحوظ

اسم التفضـيل الثالثـي   
 وغير الثالثي

  الهزة المتوسطة 

   العدد والمعدود ييز العددتم 22
  الهمزة المتطرفة تقويم ودعم تقويم ودعم 23
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 24
 دعم خاص أو أنشطة موازية 25
26 

 السابعة
عالم الفالحة والصناعة 

 واإلنتاج

  اسم الزمان والمكان المستثنى باال

 المستثنى بغير وسوى 27
مصدر الثالثي وغير 

 لثالثيا
  

 تقويم ودعم تقويم ودعم 28
األلـــف اللينـــة 

  مقصورة وممدودة
29 

 الثامنة
الصـــحة والتغذيـــة 

 والرياضة واألسفار

   دعم عام دعم عام
    دعم عام دعم عام 30
  دعم عام دعم عام دعم عام 31
 تقويم ودعم ما سبق لجميع التالميذ 32
 دعم خاص أو أنشطة موازية 33
 آخر السنة الدراسية تإجراءا 34
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  منهاج النشاط العلمي 
 
  بطاقة وصفية لبرنامج النشاط العلمي .1
  

  )ابتدائي( 6و 5و 4و 3و 2و 1:  السنوات      األساسي والمتوسط :  السلكان
  
  دروس متسلسلة ومندمجة في : المكونات  .1.1

  العلوم الفيزيائية  -
 علوم الحياة واألرض -

  
  الغالف الزمني للمادة  .2.1

  د 30. ساعة 1:  األسبوعي        ساعة  51:  السنوي 
  
  التوزيع األسبوعي للحصص  .3.1

 المجموع مدة الحصة عدد الحصص
 دقيقة 30ساعة  1 دقيقة 45 2

  
  :تقديم منهاج النشاط العلمي   .4.1

يتكون برنامج النشاط العلمي للسلكين األساسي والمتوسط من التعليم االبتدائي مـن موضـوعات، جلهـا فيزيائيـة أو     
وهذا االختيار ينسجم والكفايات المراد تحقيقهـا بواسـطة دروس   . أما الجيولوجية، فتعرف حضورا محدودا. وجيةبيول

 .النشاط العلمي في هذه المرحلة التعليمية
تتناول المواضيع المدرجة مفاهيم أساسية كمفهوم المادة، الحياة، الزمان، السببية، ألخ، ومادام المتعلم ال يستطيع استيعاب 

ه المفاهيم دفعة واحدة، وال على امتداد سنة واحدة، فإن تقديمها يتم عبر سنوات عديدة وفق تـدرج محكـم يراعـي    ذه
 .قدرات المتعلم الفكرية، والتدرج المنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط مواضيعها وتكاملها

السنة األولى، وثمانية في كل مـن  يتكون برنامج كل سنة من عدد من الموضوعات، المحددة في سبعة موضوعات في 
 .السنوات الثانية والثالثة والخامسة، وعشرة في السنة الرابعة، وخمسة موضوعات في السنة السادسة

وبعد تقـديم  . منها تسعين دقيقة مقسمة إلى حصتينالواحد  ذدرسا، يستغرق تنفي 24يتم تفكيك موضوعات كل سنة إلى 
. دقيقة مقسمة بدورها إلى حصتين للتقويم والدعم، يستفيد من أنشطتها كل التالميـذ ستة دروس تأتي وقفة مدتها تسعون 

أما الشريحة المتمكنة، فتنصـرف إلـى القيـام    . يلي ذلك أسبوع الدعم الخاص الذي يستفيد من أنشطته غير المتمكنين
 .بأنشطة موازية

  
  للسنة األولى ابتدائيبرنامج النشاط العلمي  فقرات .2
  

  ىالدورة األول
  الحواس .1
  :التعرف على األشياء بواسطة الحواس -

  اللمس؛ -
 .البصر -

 .اكتشاف األجسام عن طريق خاصيات اللون والشكل والنوع -
 :التعرف على األشياء بواسطة حواس -

  السمع؛ -
 الشم؛ -
 .الذوق -

  إبراز البعد الصحي في معالجة مواضيع الحواس بربط وظائف هذه األخيرة بالجانب الصحي؛ -
 .لتي تطرأ على الطبيعة في فصل الخريفإبراز التغيرات ا -
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  الحركة .2
  .التمييز بين الحركة والتنقل -

  اكتشاف تنوع األوضاع التي يتخذها الجسم أثناء الحركة؛ -
 التعرف على دور المفاصل في أداء مجموعة من الحركات؛ -
 تمييز األقدام من خالل اآلثار التي تخلفها؛ -
 ؛)، مائي، هوائيبري(استكشاف أوساط التنقل عند الحيوانات  -
 ؛)أجنحة، قوائم، أطراف، زعانف(التعرف على أعضاء التنقل عند بعض الحيوانات  -
  ؛)جري، قفز، عوم، طيران(التعرف على أنماط التنقل عند الحيوانات  -
 .ربط الوظيفة بالعضو المسؤول عن الحركة -

  الزمن  .3
  :الترتيب الزمني لألحداث  -

  التعبير الشفهي عند التعاقب المنتظم؛ -
  تحديد مراحل حدث معين معيش؛ -
  إبراز التغيرات التي تطرأ على الطبيعة في فصل الشتاء؛ -
 .معرفة تزامن أحداث مختلفة معيشة -

 
  الدورة الثانية

  التربية الغذائية .4
  التعرف على أنواع األغذية التي يتناولها اإلنسان؛ -
 ترتيب مجموعة من األغذية حسب اختيارات مختلفة؛ -
 زمن انطالقا من اإليقاع البيولوجي؛دعم وتنظيم مفهوم ال -
 تلمس أولي لفوائد الغذاء بالنسبة لجسم اإلنسان؛ -
 اكتشاف تنوع األنظمة الغذائية عند الحيوانات بأسلوب مبسط؛ -
 التعرف على مفهوم الحيوان العاشب والحيوان الالحم؛ -
 تخطيط سلسلة غذائية بسيطة انطالقا من الواقع المعيش أو من مصادر أخرى؛ -
 .از التغيرات التي تطرأ على الطبيعة في فصل الربيعإبر -

  التنفس .5
  تحديد عملية التنفس في حركتي الشهيق والزفير؛ -
 .مالحظة تغيير حجم القفص الصدري خالل التنفس -
 اكتشاف المسالك التنفسية العليا؛ -
 .اكتشاف أهمية التنفس بالنسبة لإلنسان -

  الضوء .6
  ربط الظل بوجود منبع ضوئي وحاجز؛ -
  .األجسام إلى شفافة ومعتمةتصنيف  -

 الماء والطبيعة-  .7
 تسمية مصادر المياه؛ -
 التعرف على أوجه استعماالت الماء؛ -
 الوعي بأهمية الماء كمصدر أساسي للحياة؛ -
 التعرف على الطبيعة من خالل مكوناتها؛ -
 التمييز بين األشياء الطبيعية وغير الطبيعية؛ -
 ترتيب مكونات الطبيعة؛ -
  .ي تطرأ في فصل الصيف على الطبيعةإبراز التغيرات الت -



  المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

  44

  برنامج النشاط العلمي للسنة الثانية ابتدائي فقرات .3
  الدورة األولى

  الزمن  .1
  التعرف على التعاقب المنتظم أليام األسبوع والشهر؛ -
 التعرف على السنة الميالدية والهجرية؛ -
 التعرف على بعض أجزاء الساعة؛ -
 .نيةقراءة للساعة العادية والساعة اإللكترو -

  الحواس .2
  التمييز بين إحساسات الضغط واأللم والحرارة بواسطة حاسة اللمس؛ -
  المقارنة بين اإلحساس بالحرارة باستعمال مفردات بارد ساخن؛ -
  المحافظة على صحة الحواس؛ -
 .التعرف على تكامل الحواس فيما بينها أثناء استكشاف العالم الخارجي -

  حاالت المادة .3
  ة؛التعرف على الحالة الصلب -
  إدراك الحالة الصلبة لمادة في أوضاع مختلفة؛ -
  التعرف على الحالة السائلة؛ -
 .التعرف على الحالة الغازية -

  الهضم .4
  تحليل ظاهرة المضغ ظاهريا؛ - 
 اكتشاف تنوع األسنان تبعا لوظائفها؛ - 
 وصف بعض طرائق حصول الحيوانات على الغذاء؛ - 
 التعرف على بعض أساليب وقاية األسنان؛ - 
 راحل النمو لدى اإلنسان والحيوان والنبات؛ترتيب أهم م - 
 استنتاج أن النمو ظاهرة تهم الكائنات الحية؛ - 

  الحركة .5
  تحديد موقع أهم مفاصل الجسم؛ -
  التمييز بين حركات أنواع مختلفة من مفاصل الجسم؛ -
  .التعرف على أهمية المفاصل في حدوث مختلف الحركات -

  
  الدورة الثانية 

  النباتات  .6
  زاء الرئيسية للنباتات؛التعرف على األج -
  التعرف على وجود أشكال مختلفة لجذور وسيقان وأوراق النباتات؛ -
 .تمييز األعضاء النباتية التي تؤكل من طرف اإلنسان -

 الصوت  .7
 تقريب مفهوم الصوت من خالل أمثلة بسيطة؛ -
 التعرف على بعض األشياء أو خاصياتها انطالقا من األصوات التي تحدثها؛ -
 الصوت؛تحديد مصادر  -
 التعرف على بعض خاصيات الصوت؛ -
 .انتشار الصوت -

  الحركة .8
  التعرف على مختلف اإلمكانات التي تتيحها اليد؛ - 
التعرف على تنوع حركات التنقل عند الحيوانات واألوضاع التي تتخذها أطراف الحيوانات التي تقفز واألعضـاء   - 

 التي تساعدها على ذلك؛
 ت على العوم؛تحديد األعضاء التي تساعد الحيوانا - 
 تكيف أعضاء الحيوانات على الطيران؛ - 
 .التنقل عند الحيوانات الزاحفة - 
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 للسنة الثالثة ابتدائيبرنامج النشاط العلمي  فقرات .4
  

  الدورة األولى 
  التكاثر  .1

  .التعرف على كيفية التكاثر عند النباتات بواسطة البذور -
 .خاصيات األجسام الصلبة والسائلة والغازية .2
  رةدرجة الحرا .3

  التعرف على كيفية تصعيد أو تنزيل السائل في المحرار؛ -
  التعرف على درجة الحرارة؛ -
 .استعمال المحرار الطبي -

  الكهرباء  .4
 ؛)البطارية، أسالك الربط، المصباح(التعرف على األدوات المستعملة في دارة كهربائية بسيطة  -
 التعرف على الموصالت والعوازل؛ -
 .الدارة الكهربائية البسيطة -

  
  الدورة الثانية 

  الضوء  .5
  األجسام الشفافة؛ -
  األجسام نصف الشفافة؛ -
  األجسام المعتمة؛ -
  الظالل؛ -
 .التعرف على المواد التي تعكس الضوء والمواد التي ال تعكس الضوء -

  الحركة  .6
  .التعرف على كيفية التنقل عند بعض الحيوانات -

  التنفس  .7
  التعرف على التنفس عند اإلنسان؛ -
  .نفسي على مستوى بعض األشجارالتبادل الغازي الت -

  التغذية  .8
  تكييف نظام األسنان عند العواشب؛ -
  تكييف نظام األسنان عند اللواحم؛ -
  تكييف نظام األسنان عند القوارت؛ -
  .التعرف على سالسل غذائية -
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  للسنة الرابعة ابتدائيبرنامج النشاط العلمي  فقرات .5
  

  الدورة األولى
  الغازات .1

  الهواء؛ -
  غازات أخرى؛ -
  .يات المشتركة للغازاتالخاص -

  التغذية .2
  الوجبة الغذائية؛ -
  تلمس عملية الهضم؛ -
  .مفهوم األنبوب الهضمي -

  الحركة  .3
  .تكيف األعضاء عند الحيوانات التي تعيش في الماء -

  الحرارة .4
  التبادل الحراري؛ -
  التمدد؛ -

  تغيرات الحالة .5
  من صلب إلى سائل؛ -
 .من سائل إلى غاز -

  دورة الحياة .6
  دورة حياة نبات؛ -
  )تربية حشرة(حياة حيوان دورة  -

  
  الدورة الثانية

 تصنيف الحيوانات الفقرية .7
  النباتات .8

 .تطور الزهرة إلى ثمرة -
  الماء والطبيعة .9

  استعمال الماء من طرف اإلنسان؛ -
 تلوث الماء؛ -
  التحسيس بأهمية المحافظة على الماء؛ -
  .التعرف على الكائنات الحية في الطبيعة -

  الكهرباء .10
  يطة؛الدارة الكهربائية البس -
  عناصر الدارة الكهربائية البسيطة؛ -
  تركيب الدارة الكهربائية البسيطة؛ -
  تمثيل الدارة الكهربائية البسيطة  -
  التركيب على التوالي؛ -
 .التركيب على التوازي -
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  للسنة الخامسة ابتدائيبرنامج النشاط العلمي  فقرات .6
  

  الدورة األولى 
  الذوبان والخالئط .1

  التعرف على الخليط؛ -
  لى أنواع الخالئط؛التعرف ع -
  ؛)التصفية، الترشيح، التبخر(فصل مكونات الخليط  -
  .المشروبات الغازية -

  التكاثر عند الحيوانات .2
 .التعرف على أعضاء التوالد عند بعض الحيوانات -

  الطبيعة .3
  ذكر أهم العالقات المتبادلة بين بعض مكونات الغابة؛ -
  التحسيس بأهمية الوسط الغابوي؛ -
  لغابة؛المساهمة في حماية ا -
  .الغابة مصدر للطاقة -

  الضوء .4
  ؛)العلبة المظلمة(تطبيقات االنتشار المستقيمي للضوء  -
  .تقريب مفهوم الصورة -
  

  الدورة الثانية
  التوازن .5

  التعرف على مفهوم التوازن؛ -
  التعرف على شروط التوازن؛ -
  توظيف مفهوم التوازن في مجاالت مختلفة؛ -
  التعرف على أشكال الموازن؛ -
  .م صلب أو سائل بواسطة الميزانتعيين كثلة جس -

  الحركة .6
  المقارنة بين حركات المشي والجري؛ -
  تحديد أهم المفاصل في تسهيل الحركات؛ -
  اكتشاف أهمية المفاصل في تسهيل الحركات؛ -
  .التعرف على دور العضالت في إحداث الحركة -

  التغذية .7
  التعرف على السلوك الغذائي عند الحيوان؛ -
  لبعض الحيوانات العاشبة والالحمة؛ مقارنة الخاصيات المشتركة -
  .تخطيط سالسل وشبكات غذائية -

  الضوء .8
  تحليل وتركيب الضوء؛ -
 .األلوان -
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  للسنة السادسة ابتدائيبرنامج النشاط العلمي  .7
  

  الدورة األولى
  الكهرباء .1

  التعرف على الدارة الكهربائية بالمنزل؛ -
  تمثيل الدارة الكهربائية؛ -
  ؛دور قاطع التيار ودور الصهيرة -
  تركيب دارة كهربائية على التوالي وعلى التوازي؛ -
  .أخطار التيار الكهربائي -

  التربة .2
  التعرف على تركيب التربة وتحديد موقعها من خالل مناوالت وتجارب بسيطة؛ -

  العوامل المسببة لحث التربة وحمايتها؛ -
  .دور التربة في الفالحة -

  الطاقة واستعماالتها .3
  أهم مصادر الطاقة؛ -
  :لطاقة بعض أنواع ا -

  الطاقة الكهربائية؛ -
  .الطاقة الحرارية -
  :تحوالت الطاقة  -

 تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية؛ -
  . التحسيس بأهمية المحافظة على الطاقة -
  الدورة الثانية

  الضغط .4
  إبراز ضغط غاز من خالل مناوالت بسيطة؛ -
  .الضغط الجوي وعالقته بتغيرات الجو -

  الفلك .5
  ول نفسها؛دوران الكرة األرضية ح -
  دوران األرض حول الشمس؛ -
  تعاقب الليل والنهار؛ -
  تعاقب الفصول األربعة؛ -
  أطوار القمر؛ -
  .التمييز بين الكواكب والنجوم -
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  منهاج التربية الفنية 
  
  رنامج التربية الفنيةب

  )ابتدائي( السنة ألولى            التربية الفنية:  المادة
  التربية التشكيلية:  المكون

  

  الوسائل والبنيات  اإلطار المنهجي  الحيز الزمني  المضامين المقترحة
  الحصص  األسبوعي  السنوي

    أسبوع اإلعداد والتقديم
  
  
  
17 

  ساعة

  
  
  
  
  دقيقة 30

  
  
  
  

حصة 
  واحدة

  
اعتماد األنشطة 

والمناوالت التي 
يستغل فيها الطفل 

حركية /كفاياته الحس
من اجل تطوير 

كفاياته المتمثلة في 
الذوق الفني، وتطوير 

وتوسيع خياله وإبداعه 
 .وتواصله الفني

  
إعادة هيكلة 

الفضاءات الخاصة 
بمزاولة أنشطة 

التربية الفنية وتأثيثها 
بكل الوسائل 

المساعدة على تنشيط 
حصص هذا 

  .المكون

   التعبير بالنقط
  المنظمة -
  المبعثرة -
  الموحدة -
  المغيرة -

   التعرف على األلوان
  ذات لون واحد -
  الملونة -

  
  الجمع بين ما سبق

  
   التعبير بالخط

  أنواعه -
  حساسيته -
  قيمته -
  الحركي والثابت -
  الهندسي والمعبر -
  الملون -

  
  الجمع بين ما سبق

  
خط معا التعبير بالنقط وال

باحترام الخصوصيات 
  .السابقة الذكر
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  برنامج التربية الفنية
  )يابتدائ( السنة الثانية            التربية الفنية:  المادة
  التربية التشكيلية:  المكون

  المضامين المقترحة
  الحيز الزمني

  الوسائل والبنيات  اإلطار المنهجي
  الحصص  األسبوعي  السنوي

    التقديمأسبوع اإلعداد و
  
  
  

17 
  ساعة

  
  
  
  

  دقيقة 30

  
  
  
  

حصة 
  واحدة

  
اعتمــاد األنشــطة  
ــي   ــاوالت الت والمن
يستغل فيهـا الطفـل   

حركيـة  /كفاياته الحس
ــوير  ــل تط ــن اج م
كفاياته المتمثلـة فـي   
الذوق الفني، وتطوير 
وتوسيع خياله وإبداعه 

  .وتواصله الفني

  
ــة  ــادة هيكلـ إعـ
الفضاءات الخاصـة  
ــطة   ــة أنش بمزاول

لفنية وتأثيثها التربية ا
ــائل  بكـــل الوسـ
المساعدة على تنشيط 

  .حصص هذا المكون

التركيز على استحضار 
  .مفاهيم المستوى األول

: التعرف على األلوان  -
اللون الغامق واللون 

  الفاتح
  الخط والشكل

  األشكال الهندسية
األشكال الهندسية  -

 –الدائرة (األساسية 
  )المثلث –الرباعي 

الفارغة (المجسمات  -
المملوءة أو المحيط و

  )والمسافة
  متجاوزة أو متقاربة -
  متباعدة -
  ذات لون واحد -
  ملونة -
  المتماثلة -

   األشكال العضوية
  الفارغة المملوءة -
  ذات لون واحد -
  ملونة -
  المتماثلة -
  غير المثماتلة -
 

التعبير باألشكال الهندسية 
والعضوية الفارغة 

التعبير : ومعطياتهما 
باألشكال الهندسية 

مملوءة والعضوية ال
  .وبمعطياتها
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  برنامج التربية الفنية
  )يابتدائ(الثالثة  السنة            التربية الفنية:  المادة
  التربية التشكيلية:  المكون

  المضامين المقترحة
  الحيز الزمني

  الوسائل والبنيات  اإلطار المنهجي
  الحصص  األسبوعي  السنوي

    أسبوع اإلعداد والتقديم
  
  
  

25 
  ساعة

+  
30 

  دقيقة

  
  
  
  

  دقيقة 45

  
  
  
  

حصة 
  واحدة

  
ــطة   ــاد األنش اعتم
ــي  ــاوالت الت والمن
يستغل فيهـا الطفـل   

حركية /كفاياته الحس
مــن أجــل تطــوير 
كفاياته المتمثلة فـي  
الذوق الفني، وتطوير 
وتوســيع خيالـــه  
وإبداعــه وتواصــله 

 .الفني

  
ــة   ــادة هيكل إع
الفضاءات الخاصة 
بمزاولة أنشـطة  
ــة   ــة الفني التربي

ــل  وتأثي ــا بك ثه
الوسائل المساعدة 
علــى تنشــيط  
ــذا   ــص ه حص

  .المكون

التذكير بمفاهيم المستوى 
  .الثاني

  
   التعبير بقلم الرصاص

  الترميد المطلق -
  الترميد المتدرج -
  

   األلوان األساسية
التعبير بـاللون   -

 األحمر 
التعبير بـاللون   -

  األزرق
التعبير بـاللون   -

  األصفر
اللون الرمادي  -

والرمــــادي 
  .المتدرج

  
   األلوان الثانوية

  برتقالي -
  أخضر -
  بنفسجي -

  
  : األلوان الساخنة

اللون األحمـر   -
  ومشتقاته

  
  : األلوان الباردة

اللــون األزرق  -
  ومشتقاته

  
  :األلوان المتكاملة 
  :األلوان المحايدة 

  الرمادي الملون  -
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  برنامج التربية الفنية
  

  )ائيابتد(السنة الرابعة             التربية الفنية:  المادة
  التربية التشكيلية:  المكون

  

  المضامين المقترحة
  الحيز الزمني

  الوسائل والبنيات  اإلطار المنهجي
  الحصص  األسبوعي  السنوي

    أسبوع اإلعداد والتقديم
  
  
  

17 
  ساعة

  
  
  
  

  دقيقة 30

  
  
  
  

حصة 
  واحدة

  
ــطة  ــاد األنش اعتم
ــي  ــاوالت الت والمن
يستغل فيها الطفـل  

حركية /كفاياته الحس
أجـل تطـوير   من 

كفاياته المتمثلة فـي  
الـــذوق الفنـــي، 
ــيع  ــوير وتوس وتط
ــه   ــه وإبداع خيال

  .وتواصله الفني

  
  أقالم مختلفة  -
  األنسخ -
  المجالت السالب -
  والموجب -
استعمال األدوات  -

 .المتوفرة محليا

  
التذكير بمفاهيم المستوى 

  .الثالث
التعرف على  -

الرمادي : األلوان 
  .الملون

النمنمة أو التبسيط  -
  ندسياله

الخط المغلق أو  -
 المحيط 

  المساحة أو الشبح -
  

   مبادئ الزخرفة
 التكرار  -
  التناظر -
  التناوب -
  الترامي -

  
  التعبير بالرموز والعالمات 

  ذات لون واحد -
  ملونة -
مختلف أنواع  -

  الرموز والعالمات
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  برنامج التربية الفنية
  )ابتدائي( السنة الخامسة            التربية الفنية:  المادة

  التربية التشكيلية:  مكونال

  المضامين المقترحة
  الحيز الزمني

  الوسائل والبنيات  اإلطار المنهجي
  الحصص  األسبوعي  السنوي

    أسبوع اإلعداد والتقديم
  
  
  

17 
  ساعة

  
  
  
  

  دقيقة 30

  
  
  
  

حصة 
  واحدة

  
اعتماد أساليب أعمال 
من اختيار المدرس 

:  
  اإلشهار

  الشريط المرسوم
  الكاركاتور

 .نماتالمنم

  
نفس االقتراحات  -

ــا  ــار إليه المش
  .سابقا

  المجالت -
استغالل ما هـو   -

 .متوفر بالوسط

استحضار مفاهيم السنوات 
  .السابقة

: التعرف على اللون  -
التدرج من لون أولي إلى 

لون أولي آخر مرورا 
باللون الثانوي المكون 

من مزج اللونين األولين 
  .كورينذالم
  

   قراءة الصورة
  عناصرها -
  هامدلول -
  نوعها -
  تصنيفها -
  المركبة -
  عالقتها بالمحيط -
 

   المستويات
  القريب -
  البعيد -
  سلم األبعاد -
  تحت -
  فوق -
 
  :  الفضاء

  المنظور  -
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  )ابتدائي( السنة السادسة            التربية الفنية:  المادة
  التربية التشكيلية:  المكون

  المضامين المقترحة
  الحيز الزمني

  نياتالوسائل والب  اإلطار المنهجي
  الحصص  األسبوعي  السنوي

    أسبوع اإلعداد والتقديم
  
  
  

17 
  ساعة

  
  
  
  

  دقيقة 30

  
  
  
  

حصة 
  واحدة

  
اعتماد أساليب أعمال 
من اختيار المدرس، 
كتابة األسماء مـثال،  
مواضيع لها عالقـة  
بالمجاالت، مواضيع 

  ..من الطبيعة 

  
نفس االقتراحات  -

ــا  ــار إليه المش
  سابقا

  أقالم مختلفة -
  هندسيةأدوات  -
  الصباغة المائية -
أو مـا  (الفرشاة  -

 )يعادلها
ــور مــن   - ص

المجــالت عــن 
 .طريق النسخ

  .التذكير بالمفاهيم السابقة
  

   الخط العربي
  الخط العربي -
  خطوط أخرى -
  

   استعمال اللون
  استعمال الصباغة -
مواد أخرى للتلـوين   -

 )...الصمغ –الحناء (
ــاة  ( ــتعمال فرش اس

واألدوات المختلفــة 
ــب ــرى اإلص ع، األخ

  ) اإلسفنج مثال
  ن المسطحاللو -
  اللون المتدرج -
اللون فـي أشـكال    -

أخرى غير المألوفـة  
كالتلوين بالبصـمات  

 .مثال
استعمال األوالن على  -

ــة   ــندة متنوع : أس
ــاختالف   ــورق ب ال
ــورق   ــه، ال أنواع

 .المقوى، الخشب
  

  تعبيرية اللون
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  السنة األولى            التربية الفنية والتفتح: الوحدة 
  دقيقة لكل أسبوع 30حصة             المسرح المدرسي: كون الم

 المضامين العمليات والتمارين عناصر البرنامج  الوحدات الديداكتيكية  األسابيع
 اإلعداد والتقديـــم 1
2  

1  

 زيادة حجم الهواء في الرئة عمليات التنفس –التسخين  الصوت

 الصوت  3
- تمارين عمليات التنفس

 التنغيم
 تيالمقام الصو

 )النطق(استعمال الصوت  التنويع الصوتي –الترنيم  الصوت  4

5 
2 

 النطق 
 - تمارين التسخين 

 االسترخاء
 التنفس وتناول الكلمة

 )النطق بكلمات(إخراج الصوت  تربية الصوت النطق 6
 تنويع الصوت) الحروف(مخارج األصوات  تعريف أنواع األصوات النطق 7

 دعم 8
 ين الصوت والنطقدعم وتثبيت تمار

 )ألعاب درامية(دعم خاص وأنشطة موازية  9
10  

3 
 حركات األطراف: التسخين استرخاء العضالت الحركة 

 الحركة العمودية واألفقية أنواع الحركات الحركة  11
 الحركة المنحنية والمنكسرة والدائرية أنواع الحركات الحركة  12

13  

4 
 التعبير بالجسد تبعا لحركات –التسخين  ريالرقص التعبي التعبير الجسدي

 التعبير تبعا لموسيقى -استرخاء الرقص اإليقاعي التعبير الجسدي  14
 )خشبة مثال(الحركة في موقع محدد  التموقع والحركة التعبير الجسدي  15

 دعم 16
 التعبير الجسديدعم وتثبيت تمارين الحركة و

 )تعبيريةألعاب (دعم خاص وأنشطة موازية  17

18  

5 
 الحركة الفردية الصامتة األداء الصامت اإليماء

 أداء أدوار صامتة للتعبير عن حاالت  تقليد أدوار اإليماء  19
 أداء حركات شخص واقف كالمرآة لعبة المرايا اإليماء  20

21  

6 

 تخيل حاالت ومواقف تعبيرية ارتجال حر االرتجال
 أدوار حسب مواضيع معينة أداء  ارتجال مقنن االرتجال  22

 ارتجال مقنن االرتجال  23
أداء أدوار أشخاص في حاالت ومواقف 

 .محددة

 دعم 24
 دعم وتثبيت تمارين اإليماء واالرتجال

 )مسابقة االرتجال(دعم خاص وأنشطة موازية  25

26  

7 
 )القراءات اإليطالية(القراءة األولى  معرفة النص الدرامي التشخيص

 )القراءات اإليطالية(القراءة الثانية  معرفة الشخصية المسرحية شخيصالت  27
 )القراءات اإليطالية(القراءة الثالثة  معرفة الدور التشخيص  28

29  

8 
 تخيل حكاية وتحديد شخصية فيها  بداية لعب دور في حكاية لعب األدوار

 وير نصبناء الحكاية وتح متابعة لعب دور في حكاية  لعب األدوار  30
 إكمال حكاية من خالل لعب دور إكمال دور في حكاية لعب األدوار  31

 دعم 32
 دعم وتثبيت تمارين التشخيص ولعب األدوار

 )الرفيق الخيالي(التمثيلي اإليهامي ( دعم خاص وأنشطة موازية 33
 إجراءات أخر السنة الدراسية 34
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  الثانية السنة            التربية الفنية والتفتح: الوحدة
  دقيقة لكل أسبوع 30حصة             المسرح المدرسي: المكون

  األسابيع  الوحدات الديداكتيكية عناصر البرنامج العمليات والتمارين المضامين  
 1 اإلعداد والتقديـــم

 اإللقاء النطق  إخراج األصوات وتعرف مخارجها
1  

2  

  3 إللقاءا أنواع اإللقاء حيوية اإللقاء –التأكيد  –السالسة 

  4 اإللقاء البناء اإللقائي الرخوة –األصوات الصامتة –التعلية 

 الحوار  الكالم والتلفظ تخزين الهواء استعدادا للتلفظ

2 

5 
المقطع، الجملة، : تعرف مقاطع الحوار

 الكلمة
 الحوار التقطيع

6 

إلقاء الحوار في نفس واحد، تبادل 
 الحوار

 الحوار المونولوج والحوار الثنائي
7 

 )اختيار نص أو مقاطع(دعم وتثبيت اإللقاء من خالل الحوار 
 

8 
 9 دعم خاص وأنشطة موازية لعب أدوار

 االسترخاء  الوقوف والعينان مغمضتان إزالة التوتر العضلي والعقلي

3 

10  

حكي قصة -تمارين االسترخاء
 )اإلنصات(

 االسترخاء االستلقاء على الظهر
11  

  12 االسترخاء التحكم في الجسم ة تركيز االنتباه تمارين تربي

عناصر الحركة  استكمال تمارين االسترخاء  االسترخاء-التسخين: تمرين الجسم
 المسرحية

4 

13  

تمرين أعضاء الجسم على  تداريب عملية: تحرير الجسم من التوتر
 الحركة 

عناصر الحركة 
  14 المسرحية

عناصر الحركة  الحركات الغريزية الوضع الجيد للجسد على الخشبة
  15 المسرحية

 دعم وتثبيت حركات االسترخاء بتوظيف عناصر الحركة 
 

16 
 17 .لعب أدوار باالرتجال:دعم خاص وأنشطة موازية

أشكال الحركات  عمليات العبور الحركة الغريزية
 المسرحية

5 

18  

ات أشكال الحرك حركات السقوط ) رد الفعل(الحركة ذات حافز 
  19 المسرحية

أشكال الحركات  حركات المشي حركة الجماعة في مساحة محدودة
  20 المسرحية

 تركيز االنتباه السيطرة على الحركة  تركيز على األطراف

6 

21  

  22 تركيز االنتباه التوازن تركيز على األحاسيس والمشاعر 

حركة  قاعدة االرتكاز في ).الخارجي(تركيز االنتباه على المحيط 
 الجسم

 تركيز االنتباه
23  

 دعم وتثبيت ألشكال الحركة بإشارة انتباه لخريطة الخشبة
 

24 
 25 التموقع والحركة في مساحة: دعم وتثبيت خاص وأنشطة موازية

سماع (تربية الخيال عن طريق السماع 
 )حكاية

: التخيل عن طريق الحكي 
 التداعي

 الخيال

7 

26  

  27 الخيال التخيل عن طريق التذكر .ن عنصر واحدتقديم حكاية انطالقا م

التداعي (التخيل اإلبداعي  إعادة حكي حكاية بعد سماع نموذج
 )الحر

 الخيال
28  

 بناء العرض المسرحي قطعه: الديكور ومكوناته  المنظر 
8 

29  

  30 بناء العرض المسرحي الديكور والحركة واإلنارة  المشهد

  31 بناء العرض المسرحي وضع قطع الديكور: ثيتالتأ األدوات المسرحية

 دعم وتثبيت لعمليات التخيل وفق ديكور مؤطر لألحداث وبناء مشاهد
 

32 
 33 دعم خاص وأنشطة موازية صناعة مجسمات لديكور

 34 إجراءات أخر السنة الدراسية



  برامج التربية الفنية:  التعليم االبتدائي 

  

  برنامج التربية الموسيقية
  األهداف العامة للمادة  .1

 :مة للمادة في تتلخص األهداف العا
  تنمية الحس الجمالي للطفل وتهذيب ذوقه وتمكين شخصيته من التفتح؛ -
  منحه وسيلة جديدة للتعبير عن أحاسيسه والتواصل مع غيره والترفيه عن نفسه؛ -
  مساعدته على االندماج االجتماعي مع تأكيد ذاته؛ -
التعاون واحتـرام الغيـر وكلهـا صـفات     إكسابه الشعور بالواجب وبالمسؤولية وتعليمه االنضباط والمثابرة و -

  ضرورية لنجاح العمل الموسيقي سواء أكان فرديا أم جماعيا؛
سـتعدادات  واإلإيقاظ اهتمامه بالموسيقى وتحبيبها إلى نفسه وبالتالي إعداده لممارستها إذا توفرت لديه الميوالت  -

  الالزمة لذلك؛
 .ا لتيسير دراسته له في المراحل الالحقة للتعليم االبتدائيتلقينه المبادئ األولية لهذا الفن في وقت مبكر ضمان -
  الغالف الزمني المخصص لتدريس المادة  .2

  ساعة 17: السنوي  -
 دقيقة 30: األسبوعي  -
 1: عدد الحصص األسبوعية  -
  الوسائل  .3

  آلة أرغن إلكتروني أو أية آلة موسيقية يحسن المعلم العزف عليها؛  -
 ؛)بنديرطار أو دربوكة أو (آلة إيقاعية  -
 جهاز تسجيل؛ -
 تسجيالت مختارة ألغاني األطفال باللغة العربية واألمازيغية والفرنسية؛ -
 تسجيالت مختارة من الموسيقى العربية واألمازيغية والغربية؛ -
 خزانة حديدية لحفظ المعدات؛ -
 .سبورة موسيقية -
  طبيعة تعليم المادة في مرحلة التعليم االبتدائي .4

في مرحلة التعليم االبتدائي على ممارسة أنشطة متنوعة تهـدف إلـى إيقـاظ اهتمـام التلميـذ       تعتمد التربية الموسيقية
بالموسيقى وتحبيبها إلى نفسه وتشجيعه على تعلمها وممارستها، وذلك بواسطة تمارين ترمي إلى تهذيب سمعه وتربيـة  

ممارستها فإنه ال يعقل أيضا تعلـيم قواعـد    وكما أنه ال يعقل تعليم قواعد أية لغة دون. صوته وتنمية روح اإلبداع لديه
اللغة الموسيقية دون ممارستها، وخير وسيلة يمارس بها الطفل الموسيقى هي صوته، ألن الصوت البشري هو الوسيلة 
األولى األصلية والطبيعية التي استعملها اإلنسان في تعبيره بواسطة الموسيقى، وهو في ملك جميع التالميـذ، ويمكـنهم   

امه في كل وقت وفي كل مكان، كما انه أسمى اآلالت الموسيقية تعلما وأصدقها تعبيرا، وأقواها تأثيرا في النفوس، استخد
ألنه ال يعطي اللحن فقط كاآلالت المصنوعة وإنما أيضا الكلمات وما تحمله من معان يمكن استخدامها ألغراض التربية 

كل ذلك يعتبر الصوت البشري أنسب اآلالت الموسيقية لالستعمال في والتعليم في مجاالت أخرى غير مجال الموسيقى، ل
  .الوسط المدرسي

وإذا كانت المفاهيم األساسية والقواعد العامة للغة الموسيقية قابلة للتوزيع في برامج دراسية محـددة تراعـي التـدرج    
ألخذ بعين االعتبار المستوى العام لسن الطبيعي في الصعوبة والتسلسل المنطقي في تعاقب المواضيع التي تتناولها مع ا

التالميذ وإدراكهم العقلي فإن التمارين الخاصة باألنشطة الهادفة إلى تربية سمعهم وصوتهم وتقوية قـدراتهم اإلبداعيـة   
تبقى حرة من اختيار المعلم وتقديره، وذلك وفق االستعدادات الفطرية لكل تلميذ ومستوى المعارف والمهـارات التـي   

ويتعين على المعلم أن يخصص لهذه األنشطة في توزيعه السنوي لدروس التربية الموسيقية ضعفي أو قرابـة  . هااكتسب
وفي كل األحوال يجب أن تكون حصص . ضعفي الحصص المخصصة لتلقين المفاهيم والقواعد األساسية للغة الموسيقية

ستها الفعلية من طرف التالميذ، وأن يكون ذلك هو الوسيلة التربية الموسيقية مناسبة لالستماع اإليجابي للموسيقى ولممار
التي يتم عبرها إكسابهم المعارف والمهارات الموسيقية المنشودة، وال يجوز أن تتحول هذه الحصص إلى عملية تلقـين  

  .جاف ومنفر للنظرية الموسيقية المجردة والخالية من أي نشاط موسيقي فعلي
  ةمكونات مادة التربية الموسيقي .5

  :تتكون مادة التربية الموسيقية من المواد الفرعية التالية 
، وتشمل تلقين األناشيد، ومحاكاة الجمل الموسيقية وتمارين التنغيم واإلمـالء الموسـيقي   تربية السمع والصوت. أ

  .واالستماع إلى األعمال الموسيقية وتحليلها
 .التربية على االستكشاف واإلبداع. ب
 ).أو المفاهيم والقواعد األولية للموسيقى( الموسيقيةدراسة النظرية . ت
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  المضامين  .6
  :تتم هذه التربية بالوسائل اآلتية وتربية السمع والصوت . أ

  :األناشيد 
ٌأناشيد في السنة، يتم اختيارها بعناية بحيث تكون ألحانها جيـدة وكلماتهـا    8على األقل ’ يجب تلقين التالميذ  -

نهم ومستوى إدراكهم، كما ينبغي أن تكون باللغة العربيـة الفصـحى واألمازيغيـة    هادفة وأن تكون مناسبة لس
  وباللغة الفرنسية عند الشروع في تعلم هذه اللغة؛

خالل اإلنشاء ينبغي تصحيح هيئة التالميذ وتقويم نطقهم وتعليمهم طريقة التنفس الصـحيحة ومراقبـة سـالمة     -
 ي األصوات والتعبير الموسيقي المناسب؛أدائهم للحن واإليقاع مع مراعاة االنسجام ف

الدخول المدرسي، فصل الربيع، (يستحسن ربط مواضيع هذه األناشيد بالمناسبات المختلفة التي يعيشها التالميذ  -
االحتفاالت باأليام الوطنية العربية والدولية كعيد المدرسة، واليوم العالمي للسالم وللمدرس وللطفـل والمـرأة   

 .)..وحقوق اإلنسان
  محاكاة الجمل الموسيقية 

" ال"أو " أو"تكون هذه الجمل عبارة عن مقاطع غنائية كالمية أو جمل لحنية تؤدى على مقطع كالمي واحد مثل  -
غيرهما، ويتعين أن تكون في البداية سهلة وقصيرة تم تتدرج في الصعوبة والطول بحسب مستوى التالميـذ  أو 

وعند بلوغ مرحلـة  ... عة الحركة الموسيقية وفي اإليقاع والمقام والتعبيروقدراتهم الفردية، مع التنويع في سر
  .متقدمة في هذا المجال يمكن مطالبة التالميذ بتصوير تلك الجمل على درجات مختلفة من السلم الموسيقي

  تنغيم العالمات الصوتية وتذكرها
صاحبة آلة موسيقية، تـم يـزداد عـدد هـذه     ويكون ذلك بالسماع فقط في البداية وبأقل عدد ممكن من األصوات وبم

األصوات تدريجيا مع انقطاع مؤقت في المصاحبة اآللية، يليه في وقت الحق انقطاع كلي لها إذا سمح مستوى التالميذ 
بذلك، كما يكون هذا التنغيم في البداية حسب الترتيب الطبيعي لألصوات الموسيقية وفيما بعد حسب الترتيب الذي يريده 

م والذي يزداد فيه البعد بين األصوات اتساعا، كما يكون في بداية األمر مصحوبا بإشارات اليـد لتحديـد مواقـع    المعل
األصوات في الفضاء على أن يستغني عن ذلك في وقت الحق، ولتقوية الذاكرة الموسيقية يمكن أن يتخلل هذا التنغـيم  

  .األصوات األصلية تنغيما مضبوطا مطابقا للتنغيم األصلي سماع أصوات جديدة صارفة لالنتباه تم العودة إلى تنغيم
وبعد دراسة التلميذ للمدرج الموسيقي وتعرفه على مواقع العالمات الصوتية يمكن الشروع في االعتماد أكثر فأكثر على 

  .النصوص المدونة إلجراء تمارين التنغيم
  اإلمالء الموسيقي

على أسماء أقل عدد ممكن من األصوات الموسيقية بصـرف النظـر عـن    ويكون في البداية شفويا يرمي إلى التعرف 
أشكالها، تم يزداد عدد هذه األصوات تدريجيا كما تتسع األبعاد الفاصلة بينها، وبعد دراسة أشكال العالمـات الصـوتية   

ار عن أسـماء  والتمرن على كيفية رسمها وتوطينها على المدرج يصبح اإلمالء مصحوبا بالنبض الموسيقي مع االستفس
األصوات وأشكالها ومواقعها على المدرج دون كتابتها عليه، تم يتحول في نهاية المطاف إلى إمالء كتابي بسيط يتدرج 

  .في الصعوبة مع تقدم المستوى الدراسي للتالميذ في المادة
  االستماع إلى األعمال الموسيقية 

الحصص لالستماع إلى مقتطفات من أعمال موسـيقية جيـدة   ابتداء من السنة الرابعة االبتدائية يمكن تخصيص بعض 
وشائعة يتم على إثره تحليل هذه األعمال تحليال مبسطا يتم التعرض فيه على سبيل المثال إلى االنطباع العام الذي تخلفه 

ة الموسيقية التـي  في نفس المستمع والمقام واإليقاع األساسيين فيها وأهم اآلالت الموسيقية المستعملة في أدائها والحرك
وغيرها من العناصر حسب المعرفة الموسيقية التي وصل إليها التالميـذ فـي   ... تسير عليها والتغيرات الطارئة عليها

برامجهم الدراسية، وبهذه المناسبة كذلك يتعين التعريف بمؤلفي هذه األعمال الموسيقية وإعطاء نبذة موجزة عن حياتهم 
ة إلى أهم ما يميز عصرهم من تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية كان لها أثرها الواضح وأعمالهم الفنية مع اإلشار

  .على الحياة الموسيقية
  التربية على االستكشاف واإلبداع. ب
ينبغي جعل األطفال باستمرار في اتصال باآلالت الموسيقية وتشجيعهم على استكشـاف إمكانـاتهم اإليقاعيـة     -

  .واللحنية
للعب الموسيقية المتنوعة كالتعريجة والطار والبندير والطنبور الصغير لتنمية القدرات اإليقاعية أو يمكن البدأ با -

آالت ذات مالمس مثل آالت البيانو واألرغن لتقوية روح اإلبداع في مجال اللحن، فهذه األدوات ال تخلو مـن  
 جودة وفعالية في التعليم الموسيقي رغم أنها لعب أطفال؛

يجب حث التالميذ على استثمار اإلمكانات الموسيقية لكل األجسام المصوتة غير الخطيرة مثـل  بصورة عامة  -
وكثير منهم يتمكنـون مـن   ... األسالك والصفائح المعدنية والصفارات والسبابات المصنوعة من مواد مختلفة

  .اختراع آالت موسيقية أو مصوتة تنم عن قدرات إبداعية جديرة بالتشجيع
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ح المجال أمام التالميذ للتعبير الحر عن أحاسيسهم بواسطة األصوات وذلك في أعمال فردية أو يجب أيضا فس -
جماعية يشرف عليها المعلم، من ذلك أنه يمكن مطالبتهم مثال بتحوير إيقاع معين أو ابتكـار خليـة إيقاعيـة    

إكمال جمـل لحنيـة يبـدأها    مناسبة لمصاحبة مقطع غنائي يؤديه معلمهم أو أحد رفاقهم، كما يمكن مطالبتهم ب
أو ارتجال ألحان على إيقاع يؤديه المعلم أو أحد التالميذ، وذلك باستعمال مقطع كالمي " معلقة"المعلم ويتركها 

" يا لـالن "أو " يا ليل"تم كلمة أو كلمتين تزداد بهما صعوبة األداء مثل " آه"أو " ال"بسيط يسهل التحكم فيه مثل 
  .لمطاف إلى عبارات موزونةقبل أن تتحول في نهاية ا

  أو المفاهيم و القواعد األولية للموسيقىالنظرية الموسيقية . ت
  : السنة األولى 

  ماهية الموسيقى، الصوت الموسيقي وغير الموسيقي، الموسيقى اآللية والموسيقى الصوتية أو الغنائية؛ .1
 ى؛األصوات الموسيقية السبعة، تسلسلها الطبيعي، مفهوم السلم الموسيق .2
 الصوت الغليظ والصوت الحاد، الصوت القوي والصوت الضعيف، اختالف امتداد األصوات؛ .3
 دو الكبير، السلم الصاعد والسلم النازل، القرار والجواب؛: السلم المقامي النمودجي  .4
ـ   (تعريف مبسط، اإليقاع في الطبيعة، اإليقاع في الموسيقى : اإليقاع  .5 ع أمثلة يتطابق فيها تقطيـع الكلمـات م

 ، النبض الموسيقي؛)ضربات اإليقاع
 السوداء والبيضاء؛: أشكال العالمات الصوتية  .6
 الزفرة ونصف البرهة؛: أشكال عالمات الصمت  .7
 المدرج الموسيقي، األسطر، الفسحات، مواقع العالمات الصوتية وعالمات الصمت، األسطر اإلضافية؛ .8
، F.F (Fortissimo(قـوي جـدا    Forte) F(وي ق: دوره، بعض إصطالحات التعبير : التعبير الموسيقي  .9

 ؛P.P (Pianissimo(، ضعيف جدا Piano) P(ضعيف 
: الحركة الموسيقية، دورها، الميترونوم أو مقياس الحركة الموسيقية، بعض اصطالحات الحركة  .10

 .Presto، سريع mod. (Moderato(، معتدل lentoبطيئ 
  السنة الثانية 

  لمكتسبة خالل السنة األولى؛مراجعة المفاهيم والقواعد ا .1
 ؛)ري، دو أسفل المدرج، صول، ال فيّ أعلى المدرج(العالمات الصوتية المدونة خارج المدرج بمفتاح صول  .2
 المستديرة، ذات السن، كيفية كتابة عالمات ذات السن المنفصلة والمتصلة؛: أشكال العالمات الصوتية  .3
 البرهة، نصف الزفرة؛: سابقة عالمات الصمت المطابقة للعالمات الصوتية ال .4
 حاجز الحقل، الحاجز المزدوج الخاص بنهاية القطعة الموسيقية؛) تعريف مبسط(الحقل أو المقياس  .5
 الزمن القوي والزمن الضعيف، أمثلة لحنية؛: الوزن الثنائي البسيط  .6
 يط؛وحدة الزمن، وحدة الحقل، كيفية توقيع الوزن الثنائي البس: الوزن الثنائي البسيط  .7
 عالمة اإلعادة، الغاية منها، طريقة كتابتها؛ .8
) M.F(متوسط القوة : مراجعة المكتسبات السابقة في هذا المجال، اإلصطالحات الجديدة : التعبير الموسيقي  .9

Mezzo Forte متوسط الضعف ،)M.P (Mezzo Piano   تصعيد قـوة الصـوت ،)Cresc (Cresendo ،
 .Dol. (Dolce(، لطيف Decresendo) Decresc(تخفيض السرعة 

بطيء جـدا  : مراجعة المكتسبات السابقة في هذا المجال، االصطالحات الجديدة : الحركة الموسيقية  .10
Grave موسع ،Largo على مهل ،)ad° (Adagio   بحركـة هائـة ،)Andte (Andante   مـرح سـريع ،

)All° (Allegro بحيوية ،Vivace. 
  السنة الثالثة

  لقواعد المكتسبة خالل السنتين السابقتين؛مراجعة ألهم المفاهيم وا .1
 ؛)بمفتاح صول(العالمات الصوتية الممتدة من صول الواقعة أسفل المدرج إلى دو الواقعة في أعاله  .2
مراجعة سريعة لألشكال المدروسة سابقا وهي المستديرة والبيضاء والسوداء وذات : أشكال العالمات الصوتية  .3

 ن، كيفية تدوين العالمة منفصلة ومتصلة بمثيالتها أو بذات السن؛ذات الس: السن، الشكل الجديد 
مراجعة سريعة للعالمات المدروسة سابقا وهي البرهة ونصف البرهة والزفـرة ونصـف   : عالمات الصمت  .4

 ربع الزفرة؛: الزفرة، العالمات الجديدة 
 ؛ point d’augmentationنقطة الزيادة  .5
 دة الحقل، طريقة توقيع هذا الوزن؛، وحدة الزمن، وح4/3الوزن البسيط  .6
 البعد الطنيني ونصف البعد الطنيني؛ .7
 ومفعول هذه العالمات؛) أو اإلبطال(عالمة الرفع، عالمة الخفض، عالمة اإللغاء : عالمات التحويل  .8
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يمنـة  المه) تـذكير (مقام دو الكبير، مواقع األبعاد وأنصاف األبعاد الطنينية في سلمه المقامي، القرار ووظيفته  .9
 ووظيفتها؛

مقام فا الكبير، مواقع األبعاد وأنصاف األبعاد الطنينية في سلمه المقامي، دليل المقام، مفعول عالمة التحويل  .10
 .عندما تكون في دليل المقام وعندما تكون داخل الحقل الموسيقي

  السنة الرابعة
  مراجعة ألهم المفاهيم والقواعد الموسيقية المدروسة سابقا؛ .1
 ، وحدة الزمن، وحدة الحقل، طريقة توقيع هذا الوزن؛Cأو  4/4بسيط الوزن ال .2
 الوصل الزمني؛ .3
 ؛point d’orgueونقطة اإلطالة > و < : اصطالحات التعبير  .4
 ؛./.وإعادة الحقل  D.C، والرجوع إلى البدايةRenvoiعالمة اإلحالة  .5
 مقام صول الكبير، مواقع األبعاد وأنصاف األبعاد، دليل المقام؛ .6
، مواقع األبعاد وأنصاف األبعاد، مقارنتها Mode de la Mineur harmoniqueم ال الصغير االنسجامي مقا .7

 مع مواقع نظيراتها في المقام الكبير؛
 نصف عالمة الرفع ونصف عالمة الخفض في الموسيقى العربية، مفعولهما؛ .8
 مقام الراست، تركيبته البعدية؛ .9
 .يةأسماء درجات السلم في الموسيقى الغرب .10

  السنة الخامسة 
  مراجعة عامة ألهم المفاهيم والقواعد الموسيقية المكتسبة سابقا؛ .1
 تسلسل عالمات التحويل والرافعة والخافظة للصوت؛ .2
 ؛)تذكير(عالمات التحويل التكوينية والعرضية ومفعول كليهما  .3
ت الصـغيرة المتناسـبة مـع    االقتصار على المقاما(مع المقام الكبير  Relatifالمقام الصغير التناسب . 5و  .4

 المقامات الكبيرة التي سبقت دراستها، وهي مقام دو الكبير وصول الكبير وفا الكبير؛
  مقام البياتي؛  .6
 ؛le trioletالثالثية   .7
 األزمنة الثنائية واألزمنة الثالثية؛  .8
 ، وحدة الزمن، وحدة الحقل، طريقة توقيع الوزن؛ 8/6الوزن المركب الثنائي  .9
 عاد الموسيقية البسيطة، تعريفها، أسماؤها، األبعاد الصاعدة والنازلة؛األب .10
والثالثـة   augmentéeاالقتصار على بعدي الثانية الكبيرة والصـغيرة والمزيـدة   (تركيب األبعاد وأوصافها  .11

 ؛)الكبيرة والصغيرة
 .التوافق التام الكبير والصغير .12

  السنة السادسة 
  األساسية المحصل عليها في السنوات السابقة؛مراجعة عامة للمكتسبات النظرية  .1
 تصنيف أصوات الرجال والنساء؛ .2
 اآلالت الوترية؛: اآلالت الموسيقية وفصائلها  .3
 اآلالت الهوائية أو آالت النفخ؛ .4
 اآلالت اإليقاعية؛ .5
 ، تعريفها، أمثلة؛l’anacrouseالنغمة النافلة  .6
 طريقة توقيع هذا الوزن؛ ، وحدة الزمن، وحدة الحقل،8/9الوزن المركب الثالثي  .7
 ، وحدة الزمن، وحدة الحقل، طريقة توقيع هذا الوزن؛8/12الوزن المركب الرباعي  .8
 ميزان انصراف البسيط األندلسي؛: الدم والتك، مثال : اإليقاع في الموسيقى العربية  .9
 مقام الحجاز؛ .10
 السلم الخماسي؛ .11
 ، تعريف مبسط معزز بأمثلة؛la transpositionالتصوير  .12
 لقوالب الموسيقية، تعريفها، قالب السماعي في الموسيقى العربية؛ا .13
 .قالب السمفونية في الموسيقى الغربية .14
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  برنامج التربية الفنية
  السنة الثالثة          التربية الفنية والتفتح:  المادة
  التفتح التكنولوجي:  المكون

  اإلطار المنهجي  الوسائل والبنيات

  ز الزمنييالح

  رحةالمضامين المقت
   الحصص

األسبوعي 
حصة في كل (

  )أسبوعين
  السنوي

أدوات بسيطة ومـواد  
ــي  ــة وف ــر مكلف غي
ــع  ــاول جميـ متنـ

 المتعلمين

أشغال تطبيقية لتوظيف 
  مجموعة من التقنيات

2  

  دقيقة 30
س  8
 30و

 دقيقة

المسطحات والضـوء   -1
  والظل

3  
  الحجم واإليقاع -2

3  
ــطحة   -3 ــكال مس أش

  وأشكال ناتئة

3  
األشرطة المسـطحة   -4

  والتركيب

3  
  األشرطة والفضاء -5

3  
األشرطة واألقراص  -6

  المرنة

  
  السنة الرابعة          التربية الفنية والتفتح:  المادة
  التفتح التكنولوجي:  المكون

  

  اإلطار المنهجي  الوسائل والبنيات

  الحيز الزمني

  المضامين المقترحة
  الحصص

األسبوعي 
حصة في كل (

  )أسبوعين
  السنوي

أدوات بسيطة ومـواد  
غير مكلفة وفي متناول 

 جميع المتعلمين

أشغال تطبيقية لتوظيـف  
  مجموعة من التقنيات

3  

  دقيقة 30
س  8
 30و

 دقيقة

الطبع بطـي الورقـة    -1
  والطبع بالمرسام

حركـــــة دوران  -2  3
  األسطوانة بقوة اإلحتكاك

ات قولبة أحجام وزخرف -3  3
  وشكل الوجه

نقل الحركة بواسـطة   -4  4
  ذراع، حركة التأرجح

تركيب قطع الخـزف   -5  4
  وقولبة احجام تتالحم
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  السنة الخامسة          التربية الفنية والتفتح:  المادة
  التفتح التكنولوجي:  المكون

  اإلطار المنهجي  الوسائل والبنيات

  الحيز الزمني

  المضامين المقترحة
  صصالح

األسبوعي 
حصة في كل (

  )أسبوعين
  السنوي

أدوات بسيطة ومـواد  
غير مكلفة وفي متناول 

 جميع المتعلمين

أشغال تطبيقية لتوظيـف  
  مجموعة من التقنيات

3  

  دقيقة 30
س  8
 30و

 دقيقة

ــتعمال   -  ــع باس الطب
المرسام والطبع بعزل 

  األلوان بالشمع؛
ــام   -  ــع بالمرس الطب

  وبأشكال ناتئة

3  
الـدوران  نقل حركة  - 

بقـــوة اإلحتكـــاك 
  وبواسطة حزام

3  

 قولبة أحجام والتراكب - 
قولبــة أحجــام مــن  - 

الجبس وتراكب أحجام 
  متماثلة

4  
  القولبة والتراكب - 

  
  السنة السادسة          التربية الفنية والتفتح:  المادة
  التفتح التكنولوجي:  المكون

  اإلطار المنهجي  الوسائل والبنيات
  الحيز الزمني

  ضامين المقترحةالم
  السنوي  األسبوعي   الحصص

وسائل إعالميائية متعددة  -
  الوسائط؛

  ومرتبطة باألنترنيت؛  -
  برانم التعلم الذاتي؛ -
  برانم للمراسلة؛ -
  برانم معالجة النصوص؛ -
  برانم الرسم؛ -
  مجدولة؛ -
 برانم تربوية -

  أشغال تطبيقية
حصة 

في  واحدة
  أسبوعين

  دقيقة 30
س  8
 د 30و

يات اإلعالميائية مدخل للتقن  .1
بهدف التحسيسس باستعمال 
الحاســـوب واســـتعمال 

  األنترنيت
الكتابة والتعبير بهدف دعم   .2

وتقوية قواعد اللغة وإعناء 
  الرصيد اللغوي

الحساب والهندسة بهـدف    .3
تكوين مواقف إيجابية تجاه 

  الرياضيات

أنشطة علمية وفنية بهـدف    .4
النشاط دعم وتقوية وحدتي 

  العلمي والتفتح الفني

  



  برامج االجتماعيات: التعليم االبتدائي 

  

  منهاج االجتماعيات 
 

  مقدمة .1
  

, يندرج مشروع البرامج المقترحة لمواد االجتماعيات في االبتدائي في سياق مشروع منهاج متكامل لهـذه المـواد  
اعتمدها نظام ويتموقع هذا المنهاج في سياق المقاربة الجديدة التي . بالنسبة لجميع أسالك التعليم االبتدائي والثانوي

وفـي  . ووظيفة المواد اجتماعيا وتربويـا , ومكانة المتعلم, المتمثلة في إعادة تحديد مهام المدرسة, التربية والتكوين
استنادا إلى المستجدات , تتكون مواد االجتماعيات من التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة, إطار هذا المشروع
  .ومكانة قيم المواطنة وحقوق اإلنسان ضمن روح ومنطوق اإلصالح التربوي, اإلطار الوثيقة ياألساسية الواردة ف

  
وبرامج هـذه المـواد للسـنوات    , وقد تم وضع كفايات. يبدأ التعلم في مواد االجتماعيات في السنة الرابعة ابتدائي

أوليات التعلم التـي تقتضـيها    وكذلك, بطريقة تناسب سن التالميذ والتلميذات, الرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي
حتى تكون هذه المواد فضاء , والمعرفية, والمنهجية, لذلك تم اعتماد أنشطة التعلم بمجاالتها التطبيقية. المواد الثالث
  .للتعلم الذاتي

  
يتعـين االهتمـام   , خاصة الكفايات وديداكتيكية كـل مـادة  , ومراعاة للخلفية التي تحكمت في اختيار هذه البرامج

: كما يتعين استحضار مبدأ التـدرج , وبالكفايات العرضانية على مستوى المواد الثالث, الكفايات الخاصة بكل مادةب
اعتبـارا  , "االسـتئناس :"هي , في االبتدائي, على أن الكفاية النهائية بالنسبة للمواد الثالث, ترسيخ/اكتساب/استئناس

جانب مواصفات المتعلم في نهاية السلك االبتدائي المنصوص عليها إلى , للمستوى العمري والقدرات الفكرية للمتعلم
  .في الوثيقة اإلطار والتي تتمحور حول المتعلم الناشئ

  
ويجب التأكيد على أن البرامج الموضوعة هي عبارة عن أنشطة تربوية تقرب للمتعلم المعاني األولى فـي المـواد   

  .الثالث معرفة ومنهجا
 

 التاريخالكفايات الخاصة بمادة  .1.1
  

   الكفايات  القدرات
  للزمن األوليةعلى المعاني  التعرف

  الزمن في الموضعة
نة
س
ال

عة  
راب
ال

  
  .عقد، جيل، قرن، ألفية: تاريخيةعلى مفردات  التعرف 
  أحداث على خط زمني توطين 

  .مضىفيما / اليوم: األشياء حسب معيارين ترتيب
 نم وشواهد آثار قراءة  .ألخ ...آثارمعاينة , شهادة , وثيقة : على بعض أدوات المؤرخ التعرف

  معلمة تاريخية/مآثر حولعلى جمع معلومات  التدرب  الماضي

  في الزمن الموضعة  .على الترتيب الكرونولوجي ألحداث وتواريخ التدرب
 

نة
س
ال

سة  
ام
لخ
ا

  

  .المعاني األولى لمفهوم التحول اكتساب
  .الماضي واقعيةالمحيط القريب وإدراك على مآثر تاريخية في  التعرف

  الماضي شواهد من معالجة
 

  .على وصف معلمة تاريخية التدرب
للمتعلم لالستئناس بالتفسير فـي   القريبعلى مقارنة صور من المحيط  التدرب

  . األولىمراحله 
  ...متحف, حفرياتبقايا , أثر مكتوب،وثيقة: بأدوات المؤرخ االستئناس

  على العصور التاريخية التعرف
  في الزمن الموضعة

 

نة
س
ال

سة  
اد
س
ال

  

  مراحل تاريخية على خط زمني موضعة
   .المعاني األولى لمفهوم التطور التاريخي اكتساب

  بسيط لمدينة تصميم قراءة 
  آثار تاريخية/ وثائق دراسة

 
  تاريخية بسيطة نصوص دراسة 
  .تاريخية بسيطة خريطة قراءة 
  تاريخية آثارووصف  الحظةم 
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  الكفايات الخاصة بمادة الجغرافيا .2.1

   الكفايات  القدرات
  ثابتة في الوسط القريب  (repères)استعمال معالم 

التموقع في المجال والتحرك 
  فيه بثقة

عة
راب
 ال
نة
س
ال

  

  التموقع في محيط قريب
  التوجه بالنسبة لمعالم 
  التعرف على كيانات

  وصفالمالحظة وال
 )تحسيس أولي( 

  تسمية كيانات
  تمثيل مبسط لمجال معاش

  التعرف على مكونات تصميم
  الرموز األولية

  استعمال بعض أدوات الجغرافيا
  المقياس

  ترسيخ الكفايات السابقة  التمرن على القدرات السابقة وتعبئتها في وضعيات تعلمية جديدة

سة
ام
لخ
ة ا
سن
ال

  

  مالحظة مباشرة
الستئناس بعمليتي المالحظة ا

  والوصف
  قراءة صورة معبرة لمشهد محدود المكونات

  قراءة خريطة مبسطة
  من التعبير العام إلى المصطلح 

  مصطلحات مرتبطة بالمجال الريفي / اكتساب معاني   اكتساب مصطلحات جغرافية
  مصطلحات مرتبطة بالمجال الحضري/ اكتساب معاني

 دئ التعبير الكرطغرافي تعلم مبا
  رسم خريطة باستعمال مربعات  استعمال أدوات جديدة

  التعامل بمقياسين مختلفين
  ترسيخ الكفايات السابقة  تعبئة القدرات المكتسبة في وضعيات تعلمية جديدة

سة
اد
س
 ال
نة
س
ال

  

  ) موضوعات المقرر( االستئناس بشبكة وصف مبسطة لظاهرة 
ع التمرن على الوصف م

  االستئناس بأسئلة التفسير
  ).موضوعات المقرر(طرح األسئلة األولى بهدف تفسير ظاهرة قريبة 

  قراءة خريطة مبسطة
  اكتساب مصطلحات  إغناء الرصيد حسب موضوعات المقرر

توسع في استعمال وسائل التعبير الجغرافي بما في ذلك مبادئ التعبير 
  الكرطغرافي

  استعمال أدوات جديدة
  إنجاز مقطع طوبوغرافي 

  االستئناس بصورة جوية
  
  :الكفايات الخاصة بمادة التربية على المواطنة  .3.1

  التي تقوم عليها كفايات المرحلة االبتدائية األساسية) (notionsالمعاني 

تنمية قدرات مرتبطة بالمشاركة 
  المواطنة

تنمية قدرات مرتبطة بالحياة 
  االجتماعية

  خصية لتعزيز االستقالليةتنمية قدرات ش

  تفاعل - تداخل 
  تقدير الذات؛

  إعمال الفكر؛ 
  اتخاذ قرار؛

  البرهنة؛
  االختيار؛

  التعبير؛
  الحاجيات؛/ الرغبات

  الحقوق؛/ الحاجيات
  الواجبات؛/ الحقوق
  القانون؛/ القاعدة 

  احترام االختالف؛
  المساواة؛
  التعاون؛

  المشاركة؛

ية
دائ
البت
ة ا
حل
مر
ال
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  فية للغالف الزمني لمواد االجتماعياتبطاقة وص
  )ابتدائي( 6، 5، 4:  السنوات          المتوسط:  السلك

  : المكونات
  التاريخ -
  الجغرافيا -
  التربية على المواطنة -

  : الغالف الزمني للمادة
  د 60األسبوعي       س 34السنوي     :في السنة الرابعة  -
  د 30س  1األسبوعي       س 51السنوي   : و 5في السنتين  -

  : توزيع الحصص
  السنتان الخامسة والسادسة              السنة الرابعة

  المكونات  الحصص  مدة الحصة  المجموع   المكونات  الحصص  مدة الحصة  المجموع

  التاريخ      التاريخ 1  د 30  د 30

  الجغرافيا 2  د 30  س 1   الجغرافيا 1  د 30  د 30

  المواطنةالتربية على       التربية على المواطنة 1  د 30  د 30

  المجموع 2 -  س 1   المجموع 3 -  30.س1
  :  ملحوظة

 في السنة الرابعة، يتم تناوب المكونات الثالثة على الحصتين األسبوعيتين، بحيث تستغل في أسبوع ما، الحصتان للتاريخ والجغرافيا، وفـي 
  .فيا والتربية على المواطنةاألسبوع الذي يليه للتاريخ والتربية على المواطنة، وفي األسبوع الثالث للجغرا

 
  عناصر برنامج التاريخ .2

  السنة الرابعة ابتدائي 

  القدرات /الكفايات   عناصر البرنامج  الوسائل+التعلم  استراتيجية
كمجـال لـتعلم أولـي     المدرسة - 

  .وكموضوع للمساءلة
مجموعة من التالميذ بجمع  تكليف - 

:  المدرسـةمعلومات لدى إدارة 
  معنى الوثيقة

  منيالز الخط - 
مجموعة أخـرى بجمـع    تكليف - 

معلومات عن السوق بعد إعـداد  
ومناقشتها مـع المـدرس    األسئلة

  ومجموعة القسم 
المعلومات المحصل عليهـا   تقديم - 

  لمناقشتها التالميذأمام باقي 
  , شهادات جمع - 
ــة -  ــالم مالحظ ــودة  المع الموج

ووصفها والمقارنة بين الماضـي  
   والحاضر

نشـطة  المعلم للتالميذ أن األ يبين - 
السنة لجمع  طوالالتي قاموا بها 

األخبار و المعلومات عن طريق 
وثيقـــة ,شـــهادة شـــفوية : 

, معاينة شواهد الماضـي ,مكتوبة
  .تشبه عمل المؤرخ

مرفق من البيئة المحليـة   اختيار - 
السابقة  الخطواتللتلميذ وتطبيق 

جمـع  ,تسجيل مالحظـات  : عليه
  .جمع وثائق, ،شهادات

  تحسيس أولي بالتاريخ
  متى بنيت مدرستنا؟: مدرستي  تاريخ -1
  من خالل شهادات - من خالل وثائق إدارية - 
  بعض التواريخ على خط زمني تسجيل -
  :أسرتي تاريخ -2
  )ثالثة أجيال  ميالدتواريخ (أتعلم تحديد تواريخ وأحداث على خط زمني-
دخـولي إلـى   ,مـيالد أختـي  , مـيالدي :مهمة فـي حيـاتي   أحداثا أسجل -

  ألخ...المدرسة
  أرسم شجرة العائلة-
  ؟ نحسب الزمن كيف-3
  القرون األلفية,األجيال,العقود , السنوات 
  أتدرب على جمع شهادات -
متى أنشئ؟ ماذا يوجد به اآلن؟ بماذا يتبادل  :بين اليوم و األمس  السوق -

  بماذا كانوا يتبادلون ؟ ؟ حالياالناس 
  : معالم الحي الذي أسكنه أالحظ - 4

  اآلن ؟ كيف كان ؟ الحاضر و الماضي هو كيف
  أتعلم جمع وثائق وتحديد تواريخها -
  ...الشرطة ,دار الضريبة -
  الماضي و شهادته عن الحاضر: الفقيه -
  مسنين عن دورها اآلن وفي الماضي أشخاصمساءلة : المسجد,الزاوية -
  .مدينتي/أبحث عن معالم قريتي -5
  أسأل جدتي عن بعض معالم قريتي  -
ما هو الدور  ؟ متداع للسقوط ؟ السور مهدم: أتعرف بعض مآثر مدينتـي  -

  الذي لعبه في الماضي؟
  آثارنا؟ كيف نحافظ على-
   نسمي كل ما قمنا به خالل هذه السنة؟ كيف, 6

  .بين المعاني والمفردات التاريخية المدروسة الربط ـ: تركز على أنشطة
  .المؤرخ تعاريف للتحسيس بموضوع التاريخ وأدوات ـ

 
  :الزمنالموضعة في  - أ
 المعاني على التعرف  ▪

  ؛األولية للزمن
على مفـردات   التعرف ▪

عقـد، جيـل،   : تاريخية
  ؛ألفيةقرن، 
أحـداث علـى    توطين ▪

  ؛خط زمني
حسـب   األشياء ترتيب ▪

 فيمـا / اليـوم : معيارين
  .مضى
قراءة آثار وشواهد  -ب

  :من الماضي 
علـى بعـض    التعرف ▪

, وثيقـة  :أدوات المؤرخ
  ألح؛...معاينة آثار, شهادة
علـى جمـع    التدرب ▪

ــول   ــات حـ معلومـ
  .معلمة تاريخية/مآثر

  
 

  البيئة المحلية لتحقيق الكفايات استغاللويبقى المجال مفتوحا إلبداع المدرس في ,قدمت في البرنامج على سبيل المثال التي النماذج



  برامج االجتماعيات: التعليم االبتدائي 

  

  
  السنة الخامسة ابتدائي .2.3

  حولناوالماضي من  الحاضر

  القدرات/ الكفايات  عناصر البرنامج  الوسائل+استراتيجية التعلم 
 
  مالحظة موجهة للصورة - 
  .حولها معلوماتمالحظة اآلثار وتسجيل   - 
يتوصـل التلميـذ    اليوميةانطالقا من الحياة   - 

طـرأت علـى    التـي إلى وصف التغيرات  
  حاضر/ماض : الحياةجوانب من هذه 

  ور تمثل الماضي القريب والحاضرص - 
 : حظة صورة مكان معين فـي فتـرتين  مال - 

  حاضر/ماض قريب
مالحظة صـور مـن الماضـي القريـب      - 

ــر  ــاوالحاض ــع ومقارنته ــيع  م توس
  .دوار, مدينة أخرى/المقياس

تسجيل المالحظات حـول التغيـرات التـي     - 
مع ذكر بعض التفاصيل , الزمنطرأت عبر 

  التي تبرر األجوبة
  .التعامل مع الجدول الزمني - 
عقد ,كراءعقد , صداق عقد: مالحظة وثيقة  - 

  .معلومات استخراج ،ازدياد
 

  :واألمسبين اليوم  حياتنا .1
  واللباس السكن - 
  المواصالت - 
  التجارة - 
   التعليم - 

   .قريتي/  مديتنيعلى الماضي في  يشهد ما .2
اإلسـتعمار،  :(زمني أحداثا جدولأمثل في  .3

  )المقاومة،اإلستقالل،المسيرة
...) ملوك ، علماء مقـاومون  ( شخصيات 

, التلفـاز  ,الراديو( اليومية من الحياة ياءأش
  ....)الحاسوب

ـ  اماضي أكتشف .4 بواسـطة الشـهادة    اقريب
  الشفوية

 الوثيقـة بواسـطة   ابعيـد  اأكتشف ماضـي  .5
  .المكتوبة 

األركيولوجيـا  :جـدا   ابعيد اماضي أكتشف .6
  ... اللقى

معلمة موجودة قي البيئـة   حولملف  تكوين .7
  .المحلية للمتعلم

  :زمنفي ال الموضعة – أ
على الترتيـب الكرونولـوجي    التدرب ▪

  .ألحداث وتواريخ
  .المعاني األولى لمفهوم التحول اكتساب ▪
  
  شواهد من  معالجة – ب

  : الماضي
 المحـيط على مآثر تاريخيةفي  التعرف ▪

  .القريب وإدراك واقعية الماضي
  .على وصف معلمة تاريخية التدرب ▪
على مقارنة صور من المحيط  التدرب ▪
للمتعلم لالستئناس بالتفسـير فـي    قريبال

  .األولى مراحله
 أثـر :  بـأدوات المـؤرخ   االستئناس ▪

  ...متحف, حفرياتبقايا , مكتوب، وثيقة
 

  
  السنة السادسة ابتدائي .3.3

  ملتقى الحضارات: عبر التاريخ المغرب

  القدرات /الكفايات   البرنامج عناصر  الوسائل+ التعلم  استراتيجية
 
لتاريخية علـى خـط   العصور ا تمثيل -

  .زمني
موجهة ووصف صور تمثـل   مالحظة -

اإلنسـان   يسـتعملها األدوات التي كان 
  .البدائي

حوض البحر األبيض المتوسط  خريطة -
  .من المدرس بتوجيه، قراءة أولية 

تاريخية قصيرة للتدرب على  نصوص -
  .التاريخيالتعامل مع النص 

I. عهود ما قبل التاريخ  
  .قطار التاريخ ة فيالتاريخي أمثل العصور.1
  .أدواته, مسكنه, حياته : البدائياإلنسان . 2
  تدجين الحيوانات ،, اكتشاف النار . 3
تطــوير األدوات , المعــادن  واســتعمال الزراعــة .4

  .االستقرار وبناء القرى
  
II. بـين حضـارات    تفاعل نتاج : القديم المغربتاريخ

  :متوسطية
المغرب واآلثـار   إلى والقرطاجيينالفينيقيين  وصول .5

  .تركوهاالتي 
  
  .المماليك األمازيغية ومقاومةالرومان  وصول .6
  .الرومانية بالمغرب اآلثار 

II I.اإلسالميبعد الفتح  المغرب:  
  .اإلسالمي الفتح .7
فـاس فـي عهـد االدارسـة     :مدينة إسالمية دراسة .8

  .نموذجا
  .الطرق التجارية:المرابطون : تاريخية  خريطة أقرا .9
  .الكتبية ,صومعة حسان :آثارا تاريخية  أدرس .10
علـى دراسـة    أتدرب -النشأة والتوسع: السعديون .11

  .خينص تاري
يمثل المراحـل الكبـرى للدولـة     زمنياخطا  أنجز .12

  .العلوية

 
  :في الزمن الموضعة - أ
  .على العصور التاريخية التعرف ▪
خـط   علىمراحل تاريخية  موضعة ▪

  .زمني
معاني األولـى لمفهـوم   ال اكتساب ▪

  .التطور التاريخي
  
  :تاريخيةآثار / وثائق دراسة – ب
  ؛بسيط لمدينة تصميم قراءة ▪
  ؛تاريخية بسيطة نصوص دراسة ▪
  ؛بسيطة تاريخيةخريطة  قراءة ▪
  .آثار تاريخية ووصف مالحظة ▪
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 عناصر برنامج الجغرافيا .4
  السنة الرابعة ابتدائي 

  مجموضوع البرنا  عناصر برنامج
الكفايات الخاصة 
  بالمرحلة االبتدائية

سن 
  المتعلم

  التعريف األولي بالجغرافيا وبفائدتها اليومية ؟ .1
  :  في طريقي إلى المدرسة .2

  أتموقع - 
  أتوجه - 

  : في الطريق إلى المدرسة .3
  .أكتشف محيطي -
  .أرسمه وأضع مفتاحا لرسمي -

  .أتعرف مكونات محيط مدرستي .4
  .ريتيأبحث في خريطة عن موقع مدينتي ق .5
  .أرصد ألوان السماء وأتابع نشرة جوية .6
  .أنجز تصميما لفصلي .7
  .أحسب مقياسا انطالقا من الفصل الدراسي .8
  .أتعلم حساب كثافة انطالقا من الفصل الدراسي .9
  .أتعرف المرافق الكبرى لمدرستي .10
  . أمثل مرافق مدرستي في شكل رسم باستعمال رموز لها .11
  ؟ كيف يشتغل الجغرافي: الجغرافي الصغير .12

االنطــالق مــن القســم 
والمحيط القريب مـن  

 :أجل
  االستئناس بمعالم أولية -
االســـــــتئناس  -

  بمصطلحات جغرافية
ــأدوات  - االســتئناس ب

  التعبير الجغرافي
  
 

  
  

أنظر الئحة الكفايات 
والقدرات الخاصة بهذا 

  . المستوى
  

  من
9  

  إلى
10 

  
  السنة الخامسة ابتدائي .2.4

  موضوع البرنامج  عناصر برنامج
كفايات الخاصة بالمرحلة ال

  االبتدائية
سن 
  المتعلم

  :تقديم عام
  .أتعلم مبادئ أولى في التعبير الخرائطي .1
  .. القسم، الحي:أستعمل مقاييس مختلفة .2
االنطالق من المحلي ثم التمييز (أتعرف معنى الطبغرافيا  .3

  ).بين سهل، هضبة ، جبل
استئناس بخريطة (أتعلم قراءة خطوط التسوية  .4

  .)طبغرافية
أتعرف بعض مكونات المناخ وأتعلم قياس درجة  .5

  ..الحرارة وكمية التساقطات
  ).استئناس بعمل الجغرافي(كيف أالحظ وأصف؟  .6

  .أتدرب على وصف مجال ريفي
أتعرف في محيطي نمط استغالل المجال الجغرافي  .7

  ).االنطالق من المحلي ثم التمييز بين أنماط مختلفة(
النطالق من السائد محليا ا( أتعرف أنماط توزيع السكان  .8

  ).ثم التمييز بين توزيعات مختلفة
االنطالق من المحلي ( أدرس نماذج من أنشطة السكان  .9

  ).ثم التمييز بين أنشطة مختلفة 
  .أتدرب على وصف مجال حضري

أصف شكل الحي، مكوناته، وظائفه وأمثله على  .10
  .تصميم

  .أتعرف نماذج من األنشطة البشرية .11
الحضري / مشكل في المجال الريفيأتدرب على دراسة  .12

وأفكر في األسباب وأقترح حلوال وأناقش مقترحاتي مع 
 . باقي التالميذ والتلميذات ونعرضها على جهة مختصة

 
  المجال الريفي
  والمجال الحضري

  
  

أنظر الئحة الكفايات 
والقدرات الخاصة بهذا 

  .المستوى
  101ص 

  من
10  
  إلى
11 

  .قبل المجال الريفي والعكس) القريب(وساط الحضرية بدراسة المجال الحضري تتم البداية في األ:  ملحوظة
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 السنة السادسة ابتدائي .3.4
  

  موضوع البرنامج  عناصر برنامج
الكفايات الخاصة بالمرحلة 

  االبتدائية
سن 
  المتعلم

  ما هي الجغرافيا ؟ بماذا تهتم ؟ وما فائدتها بالنسبة لنا ؟-1-
  : نكتشف جهتنا* 
أيـن تقـع بالنسـبة للمغـرب؟ خصوصـياتها      : جهتنا -2-

  .ومواردها
   :مشكلة جهوية/ أدرس ظاهرة  -3-
  : ظاهرة تعاني منها جهتي/ ختيارا
تـدهور المجـال    -التلوث الناتج عن النفايات المنزلية : مثال  

  ألخ...ضعف الموارد المائية_ زحف الرمال  -الغابوي 
  :  نكتشف بالدنا* 

  في إفريقيا والعالم  أتعرف موقع المغرب -4- 
أتعرف تضاريس المغرب انطالقا من الخريطة الطبغرافية  -5-

  وأتعلم رسم مقطع طبغرافي 
  .رسم مبيان للحرارة والتساقطات/ أتعرف مناخ المغرب  -6-
  . أدرس الكثافة السكانية/ أتعرف توزيع السكان بالمغرب -7-
مشـهد  أدرس مشهدا حضريا وأقوم بتمثيله وأتعرف على  -8-

  .ممثل على خريطة طبغرافية
أدرس مشهدا ريفيا وأقوم بتمثيله وأتعرف على مشهد على  -9-

  .صورة جوية
  ).صناعيا أوفالحيا , سياحيا: (أدرس نشاطا اقتصاديا -10-
وفي جهة أخرى من ) وطنيا/ محليا(أدرس مجاال ملوثا  -11-

  . وأقارن بينهما القارة اإلفريقية
نفكرسويا في حل لمشـكل  : المكتسبةتوظيف المهارات  -12-

  .متعلق بالبيئة وننظم أنشطة تحسيسية بصدده
 

 
  الجهة
  و

  الوطن
 

  
  

أنظر الئحة الكفايات 
والقدرات الخاصة بهذا 

 .المستوى

  من
11  
  إلى
12 

  

  عناصر برنامج التربية على المواطنة .5
 

 السنة الرابعة ابتدائي 
  

  عناصر البرنامج
موضوع 
  البرنامج

  لة االبتدائيةكفايات المرح
سن 
  التالميذ

  أعي ذاتي كإنسان .1
  أقدر ذاتي كما أنا.2
  ) ألخ...الجنس، العرق(أقدر اآلخر كما هو .3
  أفكر في األخطار وأبرهن/ أحافظ على ذاتي .4
  أحافظ على سالمتي على الطريق .5
  أعي مخاطر التدخين على الصحة.6
  )كرة القدم: أمثلة معاشة ( القاعدة والقانون . 7
  كيف أنظم عملي في البيت والمدرسة .8
  كيف أصغي بشكل نشيط وأتواصل.9
  كيف أشتغل في مجموعة؟ -أهمية العمل الجماعي .10
  الدوار/ أساهم في عمل تضامني بالمدرسة أو الحي   
  كيف أبحث وأنظم معطيات .11
  ) تطبيق حول موضوع من اختيار التالميذ(   
 .الرغبات، الحاجيات، الحقوق.12

  
  أنا واآلخر
كائنات 
  إنسانية

 

  تقدير الذات
  إعمال الفكر 

  اتخاذ قرار
  البرهنة

  االختيار
  التعبير

  الحاجيات/ الرغبات
  الحقوق/ الحاجيات

  الواجبات/ الحقوق
  القانون/ القاعدة 

  احترام االختالف
  المساواة
  التعاون

  المشاركة

  
  
  
  
9  - 10   
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  .ةصحساعات المقررة إذ أن بعضها يمكن أن يعالج في أكثر من الموضوعات المقترحة ليست بعدد ال: ملحوظة 

  
 السنة الخامسة ابتدائي .2.5
  

  عناصر البرنامج
موضوع 
  البرنامج

كفايات المرحلة 
  االبتدائية

سن 
  التالميذ

   ما هو الحق ؟ .1
  المسؤولية ؟/ ما هو الواجب  .2
  ما العالقة بين حقي وحق اآلخر ؟ .3
  ما العالقة بين الحق والواجب ؟ .4
  ...) الرأي،(في االختالف الحق  .5
ترشيد اسـتهالك  إعداد وتقديم ملف حول ( كيف أعد وأقدم ملفا  .6

  )الكهرباءوالماء 
  حقوقي وواجباتي في البيت وتجاه أسرتي .7
  حقوقي وواجباتي في الطريق  .8
  في المدرسة وواجباتيحقوقي  .9
  كيف نمارس مواطنتنا في المدرسة  .10
  انتخاب مجلس القسم .11
  ة كيف ننجز جريدة المدرس .12
الديمقراطيـة  (القـروي  / المجلس البلـدي  إلىمن مجلس القسم  .13

  )المحلية
كيف أخطط وأنجز مشروعا لفائدة الجماعة التي أنتمي إليهـا ؟    .14

  ).ألخ..نظافة،تشجير(لورش بالمدرسة إنجاز فعلي
 

  
  الحقوق
  والواجبات

  
  تقدير الذات

  إعمال الفكر 
  اتخاذ قرار

  البرهنة
  االختيار
  التعبير

  الحاجيات/ الرغبات
  الحقوق
  الواجبات/ الحقوق
  القانون/ القاعدة 

  احترام االختالف
  المساواة
  التعاون

  المشاركة

  
  
  
  

10  - 
11  

  
  .صةحالموضوعات المقترحة ليست بعدد الساعات المقررة إذ أن بعضها يمكن أن يعالج في أكثر من : ملحوظة 
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  السنة السادسة ابتدائي .3.5
  

  جموضوع البرنام  عناصر البرنامج
كفايات المرحلة 

  االبتدائية
سن 
  التالميذ

  ما هي اتفاقية حقوق الطفل ؟ .1
  "المصلحة الفضلى " معنى  .2
  البنت والولد : مثال "  عدم التمييز"معنى  .3
  :حقي في اسم وجنسية وهوية  .4

  أبحث عن معطيات تتعلق بعلم المغرب  -
  النشيد الوطني  -
  حقي في الصحة  .5

  دوري في الحفاظ على صحتي  -
  ديم ملف حول عواقب تناول المخدرات إعداد وتق -
  :حقي في التربية  .6

  ملصق حول تمدرس الفتيات في األرياف/ إنجاز رسم -
  :حقي في الترفيه  .7

  تنظيم حلقة نقاش حول الهوايات  -
  حقي في الحماية من سوء المعاملة ك .8

  دراسة حاالت -
  من هي الجهات التي عليها حمايتي ؟ .9

  أتعرف مؤسسات لحماية حقوق الطفل  -
  أحمي نفسي بنفسي؟ كيف أحمي غيري ؟  كيف .10
  أقترح نصا قانونيا لحماية فئة من األطفال -
  حقي في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمني .11
  أتدرب على عدة أشكال للتعبير عن رأيي -
محليـا،  ( واجبي في المشاركة فـي تنميـة جمـاعتي    / حقي  .12

  كيف أتابع مشروعا محليا ؟ -)وطنيا
 

  
  
  اتفاقية
  طفلحقوق ال

  
  تقدير الذات؛

  إعمال الفكر؛ 
  اتخاذ قرار؛

  البرهنة؛
  االختيار؛
  التعبير؛

  الحاجيات؛/ الرغبات
  الحقوق؛/ الحاجيات

  الواجبات؛/ الحقوق
  القانون؛/ القاعدة 

  احترام االختالف؛
  المساواة؛
  التعاون؛

  المشاركة

  
  
  
  
  
11-12  
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  منهاج التربية البدنية 
  

  تقديم
بلوغ سلوكات حركية منظمة عن طريق تنمية إلى هذه المرحلة من حياة الطفل  فيالتربية البدنية والرياضية  تهدف

تـدريس هـذه    مـن المتوخاة  األهداف إلىالمعتمدة تبقى وسيلة تربوية للوصول  األنشطةكما أن  األساسيةالبنيات 
  ,المادة

  :للتدخل مجاالت  ةفي هيكله على ثالث والرياضيةبرنامج التربية البدنية  ويعتمد
  ؛الوعي بالذات والتحكم فيها -
  ؛مع المحيط المادي والتأقلمالوعي بالذات والتحكم فيها  -
  .بالذات والتحكم فيها والتأقلم مع المحيط االجتماعي الوعي -

  
من مساعدة الطفل علـى تنميـة    المجاالتهذه  وتمكن بينها ماومتناغمة ومتناسقة في متداخلةهذه المجاالت أن  علما

ذاته  إلدراكوذلك ) التوجه في الفضاء -اإليقاع -التصويب -التوازن -التنسيق الحركي( وتطوير السلوكات العامة
  .وجيه ومنظم بشكلفي الزمان والمكان 

في متناول الطفل ) بالعأفي شكل ( ورياضية حركيةفي معظمها على اقتراح أنشطة  أن هذه الدروس ستقتصر كما
 األنشـطة وتصوراته الشيء الذي يجعل الطفل يحب التعامـل مـع    وحوافزهانطالقا من بنيته الجسمانية والجسدية 

  المقترحة
  

  بطاقة وصفية لبرنامج التربية البدنية .1
  

  )التعليم األولي( 2و 1السنتان *     السلكان األساسي والمتوسط .1.1
  )التعليم االبتدائي( 6و 5و 4و 3و 2و 1السنوات *.          

  :الغالف الزمني للمادة  .2.1
  د30س 2: األسبوعي   ساعة  85للتعليم األولي  2و 1السنوي في كل من السنتين  -
  د45س 1: األسبوعي   ساعة  60للتعليم االبتدائي  2و1السنوي في كل من السنتين  -
  س 2: األسبوعي   ساعة  68للتعليم االبتدائي  4و 3لسنتين السنوي في كل من ا -
  د30س 1: األسبوعي   ساعة  51للتعليم االبتدائي  6و 5السنوي في كل من السنتين  -
  
 توزيع الحصص .3.1
  

  السنوات  الحصص  مدة الحصة  المجموع
  السنة األولى من التعليم األولي 5  د 30  د30. س2
  تعليم األوليالسنة الثانية من ال 5  د 30  د30. س2
  السنة األولى من التعليم االبتدائي 2  د45-د60  د45. س1
  السنة الثانية من التعليم االبتدائي 2  د45-د60  د45. س1

  السنة الثالثة من التعليم االبتدائي 2  د 60  س 2
  السنة الرابعة من التعليم االبتدائي 2  د 60  س 2
  البتدائيالسنة الخامسة من التعليم ا 2  د 45  د30. س1
  السنة السادسة من التعليم االبتدائي 2  د 45  د30. س1

  

 تحديد سن المتعلم حسب المراحل الدراسية .2
 

  الســـــن  المراحل الدراسيــة  األسالك

  األساسي
  سنوات 5 – 4  )سنتين(التعليم األولي 

  سنوات 7 – 6  )سنتين(السنة األولى و الثانية من التعليم االبتدائي 

  سنة 11- 10 - 9 -8 )سنوات 4( السنة الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة من التعليم االبتدائي   المتوسط
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  خصائص وحاجات المتعلم بالسلك األساسي   .3
  

  .مع التقسيم أعاله وتمتد على أربع سنوات نتشمل هذه المرحلة من نمو المتعلم المرحلتين األوليتي
على تحديد الخصائص فقط على أساس أن الحاجـات تحـدد انطالقـا مـن هـذه      تم االقتصار , وألسباب منهجية

  . الخصائص
, الحركي -الحسي: وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه قد تم تحديد أهم الخصائص اعتمادا على المجاالت التربوية الثالثة 

رنـامج علـى مسـتوى    وذلك محاولة لتسهيل مهام المتدخلين في تطبيق هـذا الب , المعرفي والوجداني االجتماعي
  .االبتدائي

  
  :المجال الحسي الحركي  .1.3
  صعوبة تحمل الجهد؛ -
  عفوية الحركة؛ -
  صعوبة التنسيق الحركي و لو في وضعيات بسيطة؛ -
  عدم الوعي بكيفية التنفس؛ -
  صعوبة التوازن؛ -
 .مشكل الجانبية الفردية -
  :المجال المعرفي   . 2.3
  صعوبة تقدير المسافات و األحجام؛ -
  البصري الحركي؛ صعوبة التقدير -
  صعوبة إدراك و تنظيم الذات في الزمان و المكان؛ -
  ؛االنتباه والتركيز ضعف -
   ؛ولو في وضعيات مبسطةمات صعوبة تحليل ومعالجة المعلو -
  .بطء االستجابة للمؤثرات الخارجية -
  :المجال الوجداني االجتماعي  . 3.3
  ؛التمركز حول الذات -
  مزاجية؛سلوكات  -
  ؛خرينحساسية إزاء نقد اآل -
   ؛الهزيمة عدم تقبل -
  .غيرالإلقاء اللوم على  -
  
  بالسلك المتوسطخصائص وحاجات المتعلم  .4

   .الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي لمستوياتا وتشمل هذه المرحلة
  

  :المجال الحسي الحركي  . 1.4
  حوثيرة النمو الجسدي تباطؤ -
المهارات الحركية العامة وكذلك المهـارات الرياضـية    إلتقانفترة مهمة ( إتقان المهارات الحركية إمكانية -

  ؛)المقننة
   ؛م في إدراك الذات في الزمان والمكانلتحسن إمكانات المتع -
  ؛القدرة على التقويم الذاتي أثناء الحركة -
 .بداية ظهور الفوارق الجسدية بين اإلناث والذكور -
  :المجال المعرفي  . 2.4
  ؛ل الواقعيالميل إلى العم -
  ؛من التكرار االستفادةإمكانية  -
  ؛سهولة استيعاب القواعد والقوانين -
  ؛تقدم في النشاط التمثلي -
  ؛إدراك المفاهيم المجردة -
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  االستطالع؛حب  -
  ؛)الغربلة(على تمييز المعطيات  القدرة -
  ؛القدرة على التفاعل مع الوضعيات المختلفة -
  االنتباه؛تزايد مدة التركيز وحدة  -
  .االبتكاردريجي للقدرة على النضج الت -
  : االجتماعيالمجال الوجداني   . 3.4
  ؛نحو الجنس المماثل االنجذاب -
  ؛لمجموعات منتظمة االنتماءالميل إلى  -
  ؛الميل إلى الزعامة -
  ؛القدرة على تحمل المسؤولية -
  ؛حب المواجهة وإبراز المهارات -
  .مع األقران االجتماعيتزايد التفاعل  -

  االبتدائيعليم التبمواصفات المتعلم  .5
  

   التعليم االبتدائي  
  التشبع بالقيم الدينية والخلقية والوطنية؛ •  

  التشبع بروح التضامن والتعاون والتسامح والنزاهة؛ •
  التشبع بمبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة؛ •
القدرة على اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التـي  *  •

  .واالجتماعي والثقافي المباشر تنطبق على محيطه الطبيعي

  

  ؛القدرة على التعبير السليم باللغة العربية  •  
القدرة على التواصل الوظيفي باللغة األجنبية األولى، قراءة وتعبيرا، والنطـق بلغـة    •

  أجنبية ثانية؛
القدرة على التفاعل مع اآلخر ومع المحيط االجتمـاعي علـى اخـتالف مسـتوياته      •

  ، والتكيف مع البيئة؛)ألخ...ةاآلسرة، المدرس(
  واالنضباط؛) تنظيم الذات والوقت( القدرة على التنظيم  •
  اكتساب مهارات تسمح له بتطوير ملكاته العقلية والحسية والحركية؛ •
  التمرن على اإلعالميات واالتصال واإلبداع التفاعلي؛ •
  .اإللمام بالمبادئ األولية للحساب والهندسة •

  

  

  ة بمادة التربية البدنية والرياضية في التعليم االبتدائيالكفايات الخاص
  ؛إدراك الذات والزمان والمكان •  

  ؛التحكم في الذات داخل الزمان والمكان •
األنشـطة البدنيـة    انطالقـا مـن ممارسـة   الصحة توظيف المبادئ األساسية المتعلقة بحفظ استيعاب و •

  ياضية؛والر
  إليقاع و التوجه في الفضاء؛ا‘ التصويب, التوازن, التنسيق الحركي •
  ؛استيعاب المفاهيم والتقنيات األساسية ومعرفة القوانين المتعلقة باألنشطة البدنية والرياضية المعتمدة •
  ؛تحليل وتمييز وانتقاء أهم المعطيات في وضعيات مختلفة داخل األنشطة المعتمدة •
  ؛والتركيز والمالحظة االنتباه •
, احتـرم اآلخـر  : إليجابي مع اآلخرين بناءا على االلتزام بالمبادئ التالية التعاون واالنسجام والتفاعل ا •

  الخ؛... األمانة, النزاهة, التضامن, التسامح
  ؛تحمل المسؤولية والتحكم في انفعاالته والتكيف مع مختلف الوضعيات •
  الخ؛...ووقته و إبداء رأيه , االنضباط و تنظيم ذاته: إثبات استقالليته من خالل  •
  حلي بروح المنافسة الشريفة و المثابرة في بدل الجهد؛الت •
تثمين الموروث الثقافي الوطني من خالل توظيف األنشطة الوطنيـة العتيقـة ومعرفـة خصوصـيات      •

  .الثقافات الرياضية األخرى

  

    مواصفات نهاية التعليم االبتدائي  

ت مرتبطة 
صفا

موا
ضامين

ت والم
بالكفايا

  

مواصفات المتعلم 
لمرتبطة والمقاييس ا

  االجتماعية

  بلوغ حركية منظمة عن طريق تنمية البنيات األساسية
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  تعليم االبتدائيالبدنية والرياضية حسب أسالك ال بالتربيةالكفايات الخاصة  .6
  

  السلك األساسي  السلك المتوسط
  )سنتان(التعليم األولي   السنة األولى و السنة الثانية   6و 5و 4و 3السنوات 

  :القدرة على
تحسين مستوى قدرات المتعلم  - 

النفسية الحركية واكتساب 
المهارات األساسية التي تعده 

  .لممارسة الرياضات المقننة
ف تفاعل المتعلم مع مختل - 

الوضعيات بتوظيف رصيده 
  .المعرفي والحركي

االندماج في مجموعته من خالل  - 
األنشطة الجماعية وتحسين 

  .إمكاناته التواصلية

  .انتقاء وتوجيه العناصر الموهبة -

  :القدرة على 
تنمية القدرات النفسية الحركية لدى  - 

المتعلم بصفة متوازنة ومالئمة لنموه 
  .الطبيعي

الحركي مع مختلف تكييف المتعلم ألدائه  - 
الوضعيات انطالقا من معرفته لمحيطه 

  .المادي
االنتماء إلى المجموعة والمساهمة مع  - 

  .أقرانه في أنشطة جماعية

  :القدرة على
توظيف وتنمية واستغالل  - 

الرصيد النفسي الحركي 
  .للمتعلم

تنمية وتوظيف حواسه في  - 
  .مختلف الوضعيات الحركية

مشاركة أقرانه في أنشطة  - 
مختلفة مع احترام  جماعية

 .قوانينها المبسطة
اإلقدام على أداء الحركات في  - 

  .محيط مهيأ وآمن

  .القدرة على تثمين الموروث الثقافي الوطني من خالل توظيف األنشطة البدنية التقليدية
  

  المضامين  .7
  اإلطار العام 

 
  مجال التدخل  نوعية السلوكات الحركية  مواضيع التدخل

  يات مختلفةتموقع الجسم في وضع - 
  . حركات تتعلق بمختلف أطراف الجسم - 
  .حركات ذات الطابع اإليقاعي - 
 .حركات التوازن القار - 

سلوكات حركية مساعدة على 
إدراك الذات في وضعيات 

  .متنوعة

  
  

  الوعي بالذات والتحكم فيها

حركات متناسقة الستعمال األدوات في  - 
  ؛)ألخ...رمي, قدف(وضعيات مختلف 

  ات المتنوعة؛التوجه في الفضاء - 
  حركات التوازن في وضعيات دينامية؛ - 
  حركات رد الفعل نتيجة مثيرات متنوعة؛ - 
  .حركات مرتبطة بالتنقل في وضعيات مختلفة - 

سلوكات حركية متناغمـة مـع   
 .المحيط المادي في تنوع أشكاله

  
  
  

  الوعي بالذات والتحكم فيها و
  التأقلم مع المحيط المادي

  حركات تعبيرية جماعية؛ - 

كات متناسقة من أجل التواصل مع اآلخر حر -
 ).التعاون أو التعارض أو كالهما معا(

سلوكات تواصلية مساعدة علـى  
  .بناء عالقات إيجابية مع اآلخرين

  
الوعي بالذات والتحكم فيها والتأقلم 

  مع المحيط االجتماعي

  
  الكفايات واألنشطة المعتمدة حسب الدراسة بالتعليم االبتدائي  . 2.7

  :ول الجداول التالية تتنا
  توزيع الكفايات حسب المستويات الثالث مع اعتبار التدرج و االسترسال؛  -
  .مجموعة من األنشطة البدنية و الرياضية التي يمكن اعتمادها لتحقيق هذه الكفايات لدى المتعلم  -

  
عني بتاتا تخصصها بمجـال  وتجدر اإلشارة أن توزيع األنشطة البدنية والرياضية بمجاالت التدخل الثالث ال ي

  .إذ يمكن توظيف كل األنشطة البدنية والرياضية في جميع المجاالت حسب استعمالها من لدن المتدخل, دون آخر
يجب اإلشارة أيضا إلى أن الكفايات المقترحة هي عامة وتجمع مواصفات التلميذ خالل نهايته للفترة الزمنيـة  

ن القدرات والمهارات وكذلك المعارف بشتى أنواعها فـي تناسـق   المخصصة للمستوى بحيث تتضمن مجموعة م
  .وتناغم فيما بينها
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  )المرحلة األولى من السلك األساسي (الكفايات واألنشطة المعتمدة بالتعليم األولي  .1.2.7
  

  المجال  الكفايات  األنشطة المعتمدة
  مطافات جمبازية؛ - 
 -الرمي الجدب-القفز –أنشطة الجري  - 

 -االنزالق -المشي -الدفع –التسلق 
  الزحفح

أنشطة تزاوج بين الحركة و اإليقاع  - 
 ).التعبير الرقص التأرجح(

  :القدرة على 
القيام بحركات تتعلق بمختلف أطراف  - 

  الجسم؛
  .التوازن في وضعيات قارة - 
 

  
الوعي بالذات والتحكم 

  فيها

الجري والمشي في مسالك ومطافات  - 
  مختلفة؛

  ة؛الرمي بطرق مختلفة وأدوات متنوع - 
  ؛)االستئناس بالمحيط المائي( سباحة - 
  ؛)ألخ...دراجة(أنشطة التنقل بآلة  - 
  .العاب التوجه واالتجاه - 

  :القدرة على 
  التوازن في وضعيات مختلفة؛ - 
القيام بحركات مع استعمال أدوات  - 

  مختلفة؛
 .القيام بتنقالت في وضعيات مختلفة - 

 

  
  الوعي بالذات والتحكم

فيها و التأقلم مع المحيط 
  ديالما

  ألعاب جماعية تقليدية؛ - 
  حركات تعبيرية جسدية ميمية؛ - 
  أنشطة المبارزة؛ - 
  ألعاب جماعية؛ - 
 .أنشطة جماعية بمجال مائي - 

  :القدرة على 
  Pالمشاركة في أنشطة جماعية بسيطة - 
  )المحاكات(التعبير الحركي الميمي  - 

  
الوعي بالذات والتحكم 
فيها والتأقلم مع المحيط 

  االجتماعي

  
  جيةعناصر المنه

  وضعيات تمتاز بطابع اللعب؛ - مطافات منظمة -ألعاب مختلفة  - 
  التشخيص والتقليد والتعبير؛ - 
  .وضعيات استكشافية - 

  الوسائل الديداكتيكية
  أدوات ديداكتيكية وتربوية؛ - 
 .تجهيزات رياضية - 

  )ك األساسيالسنة األولى والثانية ابتدائي المرحلة الثانية من السل: (كفايات المتعلم واألنشطة المعتمدة  .2.2.7
 

  المجال  الكفايات  األنشطة المعتمدة
  :أنشطة تزاوج بين  •
  الجري والرمي؛ - 
  الجري والقفز؛ - 
  الجري والقفز والرمي؛ - 

 .مطافات جمبازية مختلفة •

  :القدرة على 
  التوازن في وضعيات قارة؛ - 
  التموقع في وضعيات مختلفة؛ - 
 .مصاحبة الحركات لإليقاع - 

  
الوعي بالذات 

  والتحكم فيها

الرمي في فضـاءات   -القفز –المشي  – الجري - 
  ومحيطات مختلفة ومتغيرة؛

 ؛ ....)كرة -مضرب(استقبال باستعمال أداة –قدف  - 
  الجمباز البهلواني؛ - 
  ألعاب المالحظة والتركيز واالنتباه؛ - 
  ).ألخ...رمال, جبال , جليد, ماء(أنشطة مختلفة  - 

  :القدرة على 
  التوازن في وضعيات دينامية مختلفة؛ - 
بحركات متناسقة مع استعمال القيام  - 

 األدوات في وضعيات مختلفة؛ 
 .القيام بتنقالت في وضعيات مختلفة - 

 

  
الوعي بالذات 

والتحكم فيها والتأقلم 
  مع المحيط المادي

  ألعاب جماعية ورياضية؛ - 
  ألعاب مقننة أو غير مقننة؛ - 
  ألعاب المطارد؛ - 
  أنشطة المبارزة؛ - 
  جري بالتناوب؛ - 
 .ألعاب جماعية عتيقة - 

  :قدرة على ال
التعاون مع األقران فـي أنشـطة    - 

  جماعية؛
  التعبير الجسدي الجماعي؛ - 
ــات  -  ــع حرك ــه م ــيق حركات تنس

  .اآلخرين

الوعي بالذات 
والتحكم فيها و التأقلم 

مع المحيط 
  االجتماعي
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  عناصر المنهجية
  وضعيات تمتاز بطابع اللعب؛ - مطافات منظمة -العاب مختلفة  - 
 التشخيص والتقليد والتعبير؛  - 

  .وضعيات استكشافية -
  

  الوسائل الديداكتيكية
  أدوات ديداكتيكية وتربوية؛ - 
  .تجهيزات رياضية - 

 
  )السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي(الكفايات واألنشطة المعتمدة بالسلك المتوسط  .3.2.7

  

  المجال  الكفايات  األنشطة المعتمدة

  جري سريع؛ - 
  جري بطيء؛ - 
  قفز متنوع؛ - 
  رمي متنوع؛ - 
 ).ألخ...حركات أرضية(جمباز  - 

  :القدرة على 
  التوازن في وضعيات غير اعتيادية؛ - 
  التنسيق بين الحركة واإليقاع؛ - 
بدل مجهود بدني منتظم ومتواصل مع  - 

 .الحفاظ على التوازن التنفسي

الوعي بالذات والتحكم 
  فيها

  جري عبر الحواجز؛ - 
  مطافات وسالك مهيأة؛ - 
  سباحة؛ - 
  تسلق؛ - 
  الجمباز البهلواني؛ - 
  الجمباز بآليات؛ - 
  الجمباز اإليقاعي؛ - 
 .أنشطة الهواء الطلق - 

  :القدرة على 
الحفاظ على التوازن في وضعيات  - 

  دينامية مختلفة؛
التنقل بسرعة تصاعدية أو تنازلية في  - 

  وضعيات مختلفة؛
القيام بحركات متناسقة مع استعمال  - 

 . أدوات في وضعيات وإيقاعات مختلفة

الوعي بالذات والتحكم 
والتأقلم مع المحيط فيها 

  المادي

 - مضرب -كرة( ألعاب جماعية متنوعة  - 
  ؛)ألخ...حبل

  ألعاب أولية للرياضات الجماعية؛ - 
  جري بالتناوب؛ - 
  حركات تعبيرية جماعية؛ - 
  جمباز إيقاعي جماعي؛ - 
  ألعاب جماعية تقليدية؛ - 
  .أنشطة المبارزة - 

  :القدرة على 
االندماج مع األقران في أنشطة  - 

  جماعية؛
لجسدي إلنجاز عمل جماعي التعبير ا - 

 منسق؛ 
تقلد مهام وأدوار ثم , تحمل المسؤولية  - 

 .احترام القوانين

الوعي بالذات والتحكم 
فيها والتأقلم مع المحيط 

  االجتماعي

  
  عناصر المنهجية

  وضعيات تمتاز بطابع اللعب؛ - مطافات منظمة -ألعاب مختلفة  - 
 التشخيص والتقليد والتعبير؛  - 
  .وضعيات استكشافية - 
  

  الوسائل الديداكتيكية
  أدوات ديداكتيكية وتربوية - 

  تجهيزات رياضية -
  

  إستراتيجيات التدخل المقترحة للمدرس  .8
 التصور  .1.8
  استحضار القيم والغايات واألهداف العامة؛ - 
  اعتبار الكفايات كمدخل واألنشطة البدنية والرياضية كوسيلة لبلوغ األهداف؛ - 
 .اعتبار المتعلم وحدة متجانسة) االنطالق من المتعلم( لة دراسية اعتماد خصائص وحاجات المتعلم في كل مرح - 
  



  برامج التربية البدنية: التعليم االبتدائي 

  

  التخطيط والتنظيم 
  ؛)الحلقة الدراسية والحصة  –المشروع ( برمجة عملية التعليم و التعلم  - 
  توظيف اإلمكانات والوسائل المتوفرة بطريقة معقلنة؛ - 
  . انتقاء الطرائق البيداغوجية المالئمة للتصور العام المقترح - 

  
  التسيير .3.8

اإلشراف الناجع والفعال على حصص 
  :التعلم من خالل 

  شرح وتفسير الوضعيات؛ - 
  البرهنة والتلقين عن طريق الحركة؛ - 
  تشجيع وتحفيز المتعلم؛ - 
  .إشراك المتعلم في جميع مراحل التعلم و توعية المتعلم بأخطائه والعمل على تصحيحها - 

  
  التقويم .4.8
  ت االنطالق؛اعتماد التقويم التشخيصي لتحديد وضعيا - 
  التركيز على سيرورة التعلم بدل المنتوج؛ - 
  .تقويم الكفاية يجب أن يكون بأنشطة بدنية ورياضية مختلفة تتجلى فيها إمكانية توظيف المتعلم لقدراته ومهاراته - 

  
  : خاتمة 

والجسدية وتوظيفها  يمكن تدريس مادة التربية البدنية في هذه المرحلة الدراسية من اكتساب البنيات األساسية الجسمية
قصد التحكم في الذات بشكل يمكن المتعلم من التعامل والتأقلم مع المحيط المادي من خالل اإلنجازات الحركية ورد 

كما يساهم في إعداد الكفل المتعلم للتحكم والتـأقلم مـع المحـيط    . الفعل نتيجة مثيرات متنوعة في وصفيات مختلفة
. لية مساعدة على بناء عالقات إيجابية مع اآلخرين عن طريق أنشطة جماعيـة االجتماعي من خالل سلوكات تواص

. وبذلك يتأهل إلى مرحلة التعليم اإلعدادي وتجدر اإلشارة هنا أن بعض األنشطة الرياضية تتطلب الممارسة المبكرة
  .للنشاط الحركي" بالسن الذهبي"لهذا سميت هذه المرحلة 
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  منهاج الرياضيات 
  

  تقديم
هام يتمثل في  إمبدالواجب تحقيقه بين مختلف األسالك والمراحل التعليمية، البد من االنطالق من  للتكامل بارااعت

للتلميذ، يتكامل فيه الجانب المعرفي  تكويناعملية تربوية أساسية تستهدف  ،بمختلف مكوناتها ،كون مادة الرياضيات
بعاده الفكرية والنفسية واالجتماعية كفيل أمثل هذا التكامل في  أنإلى  إضافةوالجانب الوجداني، والجانب السلوكي، 

  :المتعلم من  بتمكين
  ؛الخارجي العالمعلى التفاعل مع  القدرة -
  ؛بالنفس، واالعتماد على الذات والثقةالمعنوي،  االستقالل -
  ؛الشريف والتنافسروح اإلبداع والمبادرة  تنمية -
التواصل، واالسـتعداد للعمـل    وعلىوثقته بمؤهالته الشخصية،  على تحقيق ذاته، وإنماء شخصيته، القدرة -

  .الجماعي
  

  :تدريس الرياضيات إلى تمكين المتعلمين من  يهدف كما
  ؛والمهارات والتقنيات والمعارفواكتساب المفاهيم  بناء -
  ؛ي التعبيروالتجريد واالستدالل والدقة ف والمالحظةاستعداداتهم، وإغناء قدراتهم في مجاالت البحث  تنمية -
 والتكنولوجية،الرياضية الالزمة لفهم واستيعاب محتويات باقي المواد، وخاصة منها العلمية  المفاهيم اكتساب -

  .مادة الرياضيات منإيجابية  مواقففضال عن جعل المتعلم يتخذ 
  

داد وبعـض األشـكال   حول االستئناس باألع الرياضياتالسنتين األولى والثانية من السلك األول يتمحور برنامج  في
ومن خالل ممارسة بعض األلعـاب وأنشـطة    .الفضاء الذي يعيش فيه حولالهندسية والمجسمات ويمارس أنشطة 

والفضاء  المستوىعملية االستئناس بالكتابة والتنظيم والعد والقياس والتعرف على األشكال في  تتمتناسب نمو الطفل 
  . الزمانووالتموقع في المكان 

  : كفايات المراد تطويرها في السنتين الثالثة والرابعة من السلك األولال أهم ومن
  ؛األعداد الصحيحة الطبيعية قراءة وكتابة حرفية ورقمية تعرف -
  ؛من عمليتي الجمع والطرح حول األعداد الصحيحة الطبيعية التمكن -
  ؛الحساب الذهني والسريع ممارسة -
  ؛بعملية الضرب االستئناس -
  ؛األساسية و بعض اإلنشاءات الهندسية البسيطة مع األشكال التعامل -
  .بعض وحدات القياس واستعمالها تعرف -

  
عتمـادا علـى العمـل الفـردي      مستقاة من الحياة اليومية، متنوعةتتم مقاربة هذه المفاهيم انطالقا من حل مسائل و

  .تدالل والتفسيرتطوير و تنمية قدراته على البحث والتجريد واالس منوالجماعي الذي يمكن التلميذ 
يتطلب استغالل األجوبة وخاصة األجوبة  بلتجدر اإلشارة إلى أن حل المسائل ال ينحصر في إعطاء حلول جاهزة و

والخروج بنتيجة يتفق عليها  ,ونافع ليطرح للمناقشة ويتم تنظيمه إيجابيليستخرج منها ما هو ،الشخصية للتلميذ
  .سلبي فهم سبب العلة في ما هو ومحاولة ,الجميع
في السنوات األربع من السلك المتوسط، يعزز المتعلم ويطور مكتسباته المتعلقـة   ,على ما قيل في السلك األول زيادة

الضـرب والطـرح،   وويكتشف األعداد العشرية والكسرية ويتعمق في تقنيات عمليـات الجمـع    ,الطبيعية باألعداد
ويمارس أنشطة في القياس والهندسة  التناسبيةالعددية في إطار  ويتعرف القسمة كما يتلمس في نهاية المرحلة الدوال

  .االستدالل بشكل دقيق  علىمن خالل حل المسائل ويتعود تدريجيا 
الرياضيات بهذا السلك زيادة علـى   تدريسالكفايات الممتدة التي تسعى المواد األخرى إلى تطويرها، يركز  وبجانب

  :الجانب المعرفي على
  ؛مسألة حلقيقية وصياغة وعرض المراحل المتبعة في ح وضعيات ترييض -
  ؛.إلثبات صحة جواب أو التأكد من صحة أجوبة الكافيةالتبريرات  تقديم -
  ؛وتقدير التوقعات والمعلوماتوتركيب المعطيات  تحليل -
  .العمل لتنظيممنهجية  اكتساب -
  .واستعمالها في البحث عن المعلومات الحديثةبالتقنيات  االستئناس -
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قدرة  وإكسابهفي هذا السلك يساهم في إغناء رصيده اللغوي  الرياضياتاإلشارة إلى أن ما يكتسبه التلميذ في  روتجد
أساسية يبنى عليها برنامج السلك  ركيزةويكون , واألشكال والجداول والمبيانات األرقام باستعمال, أكبر على التواصل

  ).التعليم الثانوي (اإلعدادي 
تحضيرا يأخذ  لدروسهوالتي ال تقل أهمية على تحضير المعلم , البرنامجعدة على تحقيق أهداف  الوسائل المسا ومن

  :بعين االعتبار مستوى وبيئة وظروف المتعلم
 

  . والمؤسسة فضاء القسم تنظيم
  ؛متوفر في بيئة الطفل ويناسب الدرس المقدم هوكل ما  استعمال -
  .والكتب الموازية المدرسي الكتاب -

 ,تحضير المدرس عناإلشارة إلى أن الكتاب ما هو إال معين ديداكتيكي ال ينوب في أي حال من األحوال  تجدر وهنا
  .منه ما هو مناسب لتطوير الكفايات المحددة في البرنامج ليختاروللمعلم ما يكفي من المؤهالت 

  

  )السنة الثالثة و الرابعة(السلك األساسي كفايات 
  

  الكفايات
  ؛ن والمكانفي الزما التموقع .1
التكيف و) ألخ...األسرة، المدرسة، المجتمع(بالنسبة لآلخر، وبالنسبة للمؤسسات المجتمعية  التموقع .2

  ؛معها، ومع البيئة بصفة عامة
  ؛وتطوير المدارج العقلية التفكيرمنهجية  اكتساب .3
  ؛منهجية العمل في الفصل وخارجه اكتساب .4
  ؛الشخصية ومشاريعهير تكوينه الذاتي منهجية تنظيم ذاته وشؤونه ووقته، تدب اكتساب .5
  ؛التحليل والتقدير والمعايرة والقياس تقنياتمن  التمكن  .6
  ؛وضعيات بسيطة تتطلب عمليات حسابية بسيطة ترييض .7
  ؛بعض خاصيات األشكال والمجسمات تعرف .8
  ؛بمفهوم القياس من خالل مناوالت متعددة التحسيس .9
  ؛من وسائل أخرى للتعبير التمكن .10
  ؛المالحظة دقة اكتساب .11
  ؛حول القياس والعملة والطول والكتلة والزمن األوليةالقيام ببعض الممارسات  .12
  ؛كتابة وتسمية ومقارنة وترتيبا 999إلى  0التعامل باألعداد من . .13
خاصيات المجسمات واألشكال الهندسية، مع القيام بأنشطة تتطلب تركيب األشـكال   بعضتعرف  .14

  .وتفكيكها البسيطة
   

  )والسادسة الخامسةالدورة ( السنة الثالثة : اسي السلك األس
 

ثالثة ) ابتدائي حاليا األوليالسنة (وحدة الرياضيات للدورتين الخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي  برنامج يتضمن
  : فيما بينها وهي  وتتداخل مكونات أساسية تتكامل) 3(

  ؛والحساب اإلعداد
  ؛القياس

  
  .الفضاء ومفهوم الهندسة

  
وتجدر اإلشارة . دورة كليتم القيام بأنشطة تهيئية ذات بعد تقويمي تشخيصي لمكتسبات المتعلمين في بداية  أن على

ضمن المكونات الثالثة السالفة الذكر علمـا أن   سيدرجإلى أن تقديم أنشطة تتعلق بمعالجة المعلومات وحل المسائل 
  .هاية كل دورة واردة عند ن تبقىتخصيص فترة للتقويم اإلجمالي 

 ومستواهمبحصص الدعم والتثبيت فتتم برمجتها بعد كل فترة تعلم حسب خصوصيات المتعلمين  يتعلق وفيما
  .وحاجاتهم
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  المحتوى  الكفايات  مالحظات
 
  .على مراحل األعداد ميتقد -
  
استعمال الرمزين  تأخير يتم -

فـي   المغـاالة  وعدم> و< 
  .استعمالهما

  
  
م فـي تقـدي   اإلفراط تفادي -

الكتابات الجمعية علـى أن  
يتم التركيز على تقنية الجمع 

  .مجموع تبسيطوأهمية 

 
تسـمية وكتابـة   :  99 إلى 0من  باألعداد التعامل -
ومقارنة وترتيبا بدون رموز ثم باستعمال ) رقمية وحرفية(

  ؛الرموز
  ؛بالعشرات العد -
وأرقامها في عـدد   والعشراتبين عدد الوحدات  التمييز -

  ؛معلوم
  الجمع؛ مفهوم تقريب -
  التقنية االعتيادية للجمع؛ على التعرف -
  ؛تقنية الجمع استعمال -
  ؛الجمعفي ) 0(تأثير الصفر  على التعرف -
  ؛الجمع استعمال -
 الجمعيـة بعض األنشطة  منمفهوم الفرق انطالقا  تقريب -

  .أو غيرها

  والحساب  األعداد
  .99 إلى 0من  األعداد  -

  
  .العشري العد نظمة -
  
  
  
  : عالجم مفهوم -
 –إنشـاء  :  الجمع جدول -

  ؛استعمال –قراءة 
  ؛الفرق مفهوم -
  .الدهني والسريع الحساب -

 
  
  
  
  
  
  
  

ديداكتيكيـة   بوسـائل  االستعانة
  .متوفرة أو من إنتاج المتعلمين

 
 
 
 
 
 
 

 
  أشياء تبعا لخاصيات الطول أو الكتلة؛ وتصنيف مقارنة -
  متسلسلة مألوفة شفهيا أو بواسطة صور؛ وقائع ترتيب -
حقبة زمنيـة بواسـطة وحـدات غيـر      وقياس تقدير -

  اعتيادية؛
  ؛أطوال بواسطة وحدات غير اعتيادية وقياس تقدير -
  مع المتر؛ ومقارنته طول تقدير -
  ؛كتلة بواسطة وحدات غير اعتيادية وقياس تقدير -
  مع الكيلوغرام؛ ومقارنتهشىء  كتلة تقدير -
  ؛بدون دقائق الساعة قراءة -
  ؛بالترتيبالسنة أو األشهر  لفصواألسبوع أو  أيام ذكر -
   ؛واألوراق النقدية القطع تسمية -
  .في مسائل تتعلق بالحياة اليومية النقود استعمال -

  القياس
  
والكتـل   األطوال قياس -

  ؛والزمن
  
-اليومية:  الزمن تحديد -

  ؛الساعة
  
  :  االعتيادية الوحدات -

m ; kg ; h ؛  
  

المناسبة  الوحدة اختيار -
  ؛إلجراء قياس

ــتعمال - ــودال اس :  نق
  .السنتيم –الدرهم 

 
  

مراجعة ما قـدم فـي السـنة    
  .األولى والثانية

األزواج لمعلمة  استعمال تفادي
  .ةالخانو

ــز ــى  التركي ــتئناسعل  االس
ــم  ــطرة وقل ــتعمال المس باس

  .الرصاص في الرسم

 
  
  
يمين، يسـار،  : بعض المصطلحات مثل  على التعرف -

  ألخ؛...فوق، تحت، على
-المربع-المثلث-خط المستقيمال: األشكال على التعرف -

  ؛ورسمها، القرص-المستطيل
هندسية مستوية انطالقا مـن خصـائص    أشكال مقارنة -

  ؛)ألخ...أضالع-شكل-لون(ملحوظة 
  ؛شكل على تربيعات انشاء اعادة -
المهارة اليدوية عن طريق الطـي والتقطيـع    اكتساب -

  .والتماثل

  ومفهوم الفضاء  الهندسة
 مرتبطــة مصــطلحات -

ياء بالنسـبة  بموقع األش
وبالنســـبة  للمـــتعلم

  ؛لبعضها
  ؛الخانة:  الشبكة -
ــكال - ــية األش  الهندس

  ؛المستوية األساسية
التماثـل   مفهوم مقاربة -

  .المحوري
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  )و الثامنة السابعة تانالدور(السنة الرابعة :السلك األساسي 
 مـن  والثامنـة  السابعةدورتين برنامج وحدة الرياضيات لل يتضمنهو الشأن في الدورتين الخامسة والسادسة  كما

  : فيما بينها وهي  تتكاملمكونات أساسية ) 3(ثالثة ) السنة الثانية ابتدائي حاليا(التعليم االبتدائي 
  ؛والحساب اإلعداد
  ؛القياس
  .الفضاء ومفهوم الهندسة

  
كل دورة وتكـون هـذه   تشخيصي لمكتسبات المتعلمين في بداية  تقويميأن يتم القيام بأنشطة تهييئية ذات بعد  على

وتجدر اإلشارة إلى أن تقديم أنشطة تتعلق بمعالجـة  . السابعة حول برنامج السنة الماضية الدورةاألنشطة في بداية 
مع تطور مكتسبات التالميـذ   يتطورحل المسائل يجب أن . الثالثة السالفة الذكر المكوناتالمعلومات سيدرج ضمن 

نهاية كل دورة ، وال يجب أن يفهم منهـا   عندتقويم حصيلة التالميذ اإلجمالية فترة ل تخصص. في المكونات السابقة
  .بالتلميذتدوين نقط ودرجات وحكم نهائي يلصق 

 ومستواهمبحصص الدعم والتثبيت فتتم برمجتها بعد كل فترة تعلم حسب خصوصيات المتعلمين  يتعلق وفيما
  .وحاجاتهم

  

  المحتوى  الكفايات  مالحظات
 

  .على مراحل داداألع ميتقد
  

فــي اســتعمال  المغــاالة عــدم
  .> و< الرمزين 

  
في تقديم الكتابات  اإلفراط تفادي

الضربية على أن يـتم التركيـز   
ــرق  ــة الجمــع والف ــى تقني عل

وأهمية تبسيط مجموع  والضرب
أو جداء واستعمالها في الحسـاب  

  .الدهني والسريع

 
  ) قمية وحرفيةر(وكتابة  تسمية: 999 إلى 0من  باألعداد التعامل
ترتيب تزايدي ( أعداد بدون رموز ثم باستعمال الرموز وترتيب مقارنة

  ).ترتيب تناقصي –
  .المئاتب و بالعشرات العد

  
  .عدد الوحدات والعشرات والمئات وأرقامها في عدد معلوم بين التمييز
  .التقنية االعتيادية للجمع  من التمكن

  .واستعمالها الضربو الطرحن التقنية االعتيادية لكل م على التعرف
  10و 5و 2 :جدول ضرب  على التعرف
  .جمعية  كتابة اختصار
  .ضربية كتابة اختصار

   والحساب األعداد
  
  .999 إلى 0من  األعداد 
  

  .العشري العد نظمة
  
  
  
  ؛الجمع -
  ؛الطرح -
  .الضرب تقديم -
  
  .الدهني والسريع الحساب -

 
  
  
  
  
  
  
  

ة ديداكتيكيــ بوســائل االســتعانة
متوفرة أو من إنتـاج المعلـم أو   

  .المتعلمين
  
  
  

مع التركيز على  وتكملة مراجعة
  التطبيق

 
  .متسلسلة  وقائع ترتيب
  غير اعتيادية ؛ أوحقبة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية  وقياس تقدير
بدون دقائق مع استعمال ربع ) ذات العقارب أو الرقمية (الساعة قراءة

  ونصف الساعة ؛
  ؛ بالترتيبالسنة أو األشهر  فصولألسبوع أو ا أيام ذكر

أطوال بواسطة وحدات اعتياديـة أو غيـر اعتياديـة و     وقياس تقدير
  . بالسنتمتراستعمال المسطرة المدرجة 

 ; ; m ;dm ; cm mm; : بعض الوحدات االعتياديـة   على التعرف
kg g  

  .كتلة بواسطة وحدات اعتيادية أو غير اعتيادية  وقياس تقدير
  ؛الغراممع الكيلوغرام أو  ومقارنتهشيء  كتلة ديرتق

  إنائين و التعرف على اللتر سعة مقارنة
  .واألوراق النقدية المتداولة  القطع استعمال
  .في مسائل تتعلق بالحياة اليومية النقود استعمال

  القياس
  

  والكتل والزمن األطوال قياس
  

. الساعة-اليومية:  الزمن تحديد
  .الزمنية المدة

  
  
المناسبة إلجراء  الوحدة اختيار 

  .قياس
  
  

   السعة
  
  

  . النقود
 
  
  
  
  
  

غير مطلوب في  الزوج استعمال
  .هذا المستوى

استعمال األدوات  على التركيز
  .في الرسم

 
  

 ، القالـب األنسـوخ  المزواة،المسطرة، : استعمال بعض األدوات  -
gabarit .  

-المستطيل-ربعالم-المثلث-الخط المستقيم: األشكال علىالتعرف   -
  .القرص ؛ورسمها

  .متوازي المستطيالت –المكعب : المجسماتوصف ورسم بعض  -
  . معينةالتنقل على شبكة ؛ التنقل حسب توجيهات  -
  .الترصيف -إعادة إنشاء شكل على تر بيعات  -
  .طريق الطي والتقطيع والتماثل عناكتساب مهارات يدوية  -

  الفضاء  ومفهوم الهندسة
  

موقــع ب مرتبطــة مصــطلحات
األشياء بالنسبة للمتعلم وبالنسبة 

  ).مراجعة(لبعضها 
  التوجيهو التمعلم

)repérage- orientation (  
  .األساسية الهندسية األشكال
التماثل المحوري  مفهوم مقاربة

  .ومحور تماثل شكل



  الرياضيات: تعليم االبتدائي ال

  

  المتوسطالسلك 
  االبتدائيمن التعليم  المتوسطفي السلك  الكفاياتجدول 

  

  المحتوى  الكفايات
 الصحيحة الطبيعيـة والكسـرية والعشـرية    األعدادعلى تسمية وكتابة  التعرف .1

  .كتابة إلى أخرى مناالنتقال و
  .على مقارنة األعداد وترتيبها التعرف .2
  .الحساب على األعداد إتقان .3
  .على الوضعيات المتعلقة بالعمليات األربع التعرف .4
  .التعرف على التناسبية وتطبيقاتها .5
  .نظيم المعلومات مع جمع وت التعامل .6
 وإدراك الطرق المختلفة لحلها عنها،وضعية إلى كتابة رياضية والتعبير  ترجمة. .7

   .)ومن ضمنها الطرق الشخصية للتلميذ(

  والحساب األعداد

 االعتياديـة و بعـض المجسـمات و إنشـاؤها     الهندسيةعلى األشكال  التعرف .1
  .وتصنيفها

  .األدوات الهندسية  استعمال .2
  .الهندسيةتقنيات االعتيادية إلنشاء األشكال بعض ال تطبيق .3
  .توظيف المفاهيم الهندسية في حل بعض المسائل .4
 

  الهندسة

  .و السعة والحجوم  والكتل الطولمن قياس  التمكن .1
  .وحدات قياسها واستعمالمن مفهوم المساحة  التمكن .2
 .التمكن من استعمال قياس الزمن .3

  القياس

  
  :برنامجه من المكونات التالية  يتكونو  سنوات أربع علىالسلك المتوسط  يشتمل
  ؛و الحساب األعداد •
  ؛الهندسة •
  .القياس •

  
وال . تنظيم المعلومات فتدرج ضمن جميع المكونات السابقة و تتطور مع تطور المفاهيم وحل المسائل و جمع  أما

هـذا السـلك    وخـالل ذ قبل على أحد أهمية حل المسائل في تدريس الرياضيات ولهذا يجب أن يواجه التلمي يخفى
تمارين  إلى يةفظالل المسائل ترجمةومن بين الكفايات المنتظرة ،  مسائل للبحث يستحسن أن تأخذ من واقعه المعاش

   .مع تشجيع الطرق الشخصية للتلميذ رياضية، وحلها
لمين حول برنامج السنة تهييئية ذات بعد تقويمي تشخيصي لمكتسبات المتع بأنشطة القيام سنة فيجب كلبداية  فيأما 

  .الماضية
والتثبيت فتتم برمجتها بعد كل فترة تعلم حسـب خصوصـيات المتعلمـين ومسـتواهم      الدعميتعلق بحصص  وفيما

  .كما تخصص فترة لتقويم حصيلة التالميذ اإلجمالية عند نهاية كل دورة. و بتنسيق مع المواد األخرى وحاجاتهم
  .ة لالتصال فيجب استغاللها في درس الرياضياتهذا وكل ما توفرت الوسائل التقني

  



  الرياضيات: تعليم االبتدائي ال

  

  السنة األولى: المتوسط  السلك
  

  المحتوى  الكفايات  مالحظات
 

 999 إلـى  0 من األعداد : على مراحل األعداد تقدم
  9999 إلى 0 من األعدادثم 
  

  .> و< في استعمال الرمزين  المغاالة عدم
  . ضربيةالو الجمعية في تقديم الكتابات اإلفراط تفادي

والضـرب   طـرح تقنيات الجمـع و ال  على التركيز
  .وأهمية تبسيط مجموع أو جداء

  .الحساب الدهني والسريع في التقنيات هذه استعمال
  : مثل اتالكتاببعض  توضيح

3 1000 5 100 2 10 63526 × + × + × +=  

3526 35 100 2 10 6= × + × +........ 
 
 

  .الضرب  جدول استعمال
، 10اعدة الضـرب فـي   جداءات باستعمال ق حساب
  .ألخ..30 ،20

  
  
  
  
  

التعامل مع وضعيات يقتضي تناولها استعمال القسمة 
  .ويتم حلها اعتماد الضرب

 
 وكتابـة  تسـمية  9999 إلى 0من  باألعداد التعامل

  .)رقمية وحرفية(
  . واآلالفالمئات  و بالعشرات العد

أعداد بدون رمـوز ثـم باسـتعمال     وترتيب مقارنة
  ).ترتيب تناقصي –تزايدي ترتيب (الرموز

  .موقع عدد ضمن سلسلة أعداد مرتبة تحديد
  .و اآلالفأو المئات أعدد بالعشرات  تأطير
موقع عدد على مسـتقيم مـدرج بالعشـرات     تحديد

  .اآلالفوالمئات و 
  

عدد الوحـدات والعشـرات و المئـات     بين التمييز
  .أرقامها في عدد معلوموواآلالف 

  
  .عتيادية للجمع التقنية اال من التمكن

  .التقنية االعتيادية للطرح واستعمالها استعمال
  .واستعمالها التقنية االعتيادية للضرب تعرف

  .إيجاد مضاعفات عدد
  

جمعيـة  (عن عدد بكتابة ضربية أو مختلطة  التعبير
  )وضربية

  .1000و 100و  10و تركيب عدد باستعمال  تفكيك
أو وضعيات جمعية أو طرحيـة   تتضمنمسائل  حل

  .ضربية
   .التعرف على بعض الوضعيات المتعلقة بالقسمة

 I .والحساب األعداد   
  
   

  9999 إلى 0 من األعداد
  
  
  
  
  .المجموع والجمع -
  .الفرق والطرح -
  .اء و الضربدالج -
ــاب - ــدهني  الحسـ الـ

  .والسريع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهوم القسمة  تقريب
 

  .االكتفاء بتقديم مفهوم السعة
  
  
  
  
  
  

بوسائل ديداكتيكية متـوفرة أو مـن إنتـاج     االستعانة
  .المتعلمينالمعلم أو 

  
  وتكملة مع التركيز على التطبيق مراجعة

  .وقياس أطوال  تقدير
  .وقياس كتلة  تقدير

  .تعرف مفهوم السعة
 ; km ;m ;dm; :بعض الوحدات االعتيادية  عرفت

cm mm ; ; kg g ; l  
  ة زمنية وقياس حقب تقدير
  . بالدقائق) ذات العقارب أو الرقمية(الساعة قراءة
الهجريـة   واألشهر السنة فصولوأيام األسبوع  ذكر

  .بالترتيب والميالدية
  

  .النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية استعمال

  القياس
  

السـعة  واألطـوال   قياس
  .تلكالو

  .العياراتو الميزان
  

-اليوميـة : ن االزم تحديد
  .المدة الزمنية -الساعة

  
  .النقود

 
  

وتبريـر   استعمال األدوات في الرسـم  على التركيز
  .بعض اإلنشاءات من طرف المعلم إن أمكن ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

  .غير مطلوب (a, b)القن على شكل زوج 
 

 
 المسـطرة، المـزواة،  :الهندسية  استعمال األدوات -

  . البركار ،األنسوخ
ســتقيمين وم تعــرف وإنشــاء الزوايــة القائمــة -

  .متعامدين
-القطعة -الخط المستقيم: تعرف األشكال ورسمها-

  .القرص الدائرة و -المستطيل-المربع-المثلث
متـوازي  والمكعـب  كـل مـن    ورسـم  وصف -

  .امنشر له وإنشاؤهما إنطالقا من المستطيالت
انطالقا من  تماثلالالتماثل المحوري ومحور تعرف  -

  .أشكال محددة
الخانـة والعقـدة،   (ى التربيعـات  عل أنشطةالقيام ب -

، اإلزاحةالتماثل، ، تربيعات إعادة إنشاء شكل على
  ).الترصيف والزخرفة ،التكبير والتصغير

  الفضاء  ومفهوم الهندسة
   

ــكال ــية األشـ  الهندسـ
  .األساسية

  .اإلنشاءات الهندسية
  التعامد

التماثل المحوري ومحور 
  .تماثل شكل

  .المساحةتقريب مفهوم 
 

  



  الرياضيات: تعليم االبتدائي ال

  

  الثانيةالسنة : المتوسط  السلك
  المحتوى  الكفايات  مالحظات

 
  . على مراحل األعداد يتقد

  .>و< في استعمال الرمزين  المغاالة عدم
  

تقنيات الجمع والفرق والضرب وأهميـة   على التركيز
  .تبسيط مجموع أو جداء

  
  

تستعمل المحسبات بطريقة معقلنة وللتأكد مـن بعـض   
  .النتائج

  
  :حساب مثل 

13 11 13 10 13

13 9 13 10 13

× = × +
× = × −

 

  
  .الضرب  جدول استعمالعلى التأكيد 
، 10جداءات باستعمال قاعـدة الضـرب فـي     حساب
20،30...  

  .مضاعفات عدد البحث عن
تقدم األعداد العشرية انطالقا من الكسور العشرية 

وذلك إلعطاء .) 1000، 100، 10كسور مقامها (
 .معنى لجزء من عشرة وجزء من مئة

312 12 1 2
3,12 3 3

100 100 10 100
= = + = + +

 .تتم دراسة األعداد الكسرية في السنة الموالية

 
رقميـة  ( وكتابة تسمية 999999 إلى 0من  باألعداد التعامل
  .)وحرفية

  . واآلالفالمئات  و بالعشرات العد
أعــداد بــدون رمــوز ثــم باســتعمال  وترتيــب مقارنــة
  ).ترتيب تناقصي –ترتيب تزايدي (الرموز

  .ن سلسلة أعداد مرتبةموقع عدد ضم تحديد
  .عدد بالعشرات والمئات واآلالف تأطير
  .موقع عدد على مستقيم مدرج تحديد

  
 لضـرب والطـرح  وااالعتيادية للجمـع   اتالتقني من التمكن

  .واستعمالها
  .التناسبية في وضعيات مألوفةحل مسائل حول  

 . استعمال جدول التناسبية
  

 .حساب الخارج و الباقي
  .للقسمةقنية االعتيادية التالتعرف على 

 
  

  .وتسمية وكتابة األعداد العشرية  التعرف
) بالفاصـلة ( التعرف على داللة كل رقم في كتابـة عشـرية  

  .انطالقا من موقعه
إذا كانت وحـدة  (للتعبير عن قياس  العشرية األعداداستعمال 

  ).مختارة
  األعداد العشرية وترتيب مقارنةو تسميةو كتابةو تقديم

  .1إلى  1من  عشري على مستقيم مدرج ع عددموق تحديد

 I .والحساب  األعداد  
 

ــداد ــن األع ــى 0 م  إل
999999  

ــداد  ــى األع ــاب عل حس
  :الصحيحة الطبيعية 

  .والجمع المجموع 
  .والطرح الفرق 
  الجداء و الضرب 
  

  .الدهني والسريع الحساب
  

  .التناسبية
  

  .القسمة مفهوم
  األعداد العشرية

 
علــى األعــداد  حســابات
الجمع، الطرح، : العشرية 

في عدد  طبيعيجداء عدد 
  .عشري، التقنية االعتيادية

 
  

التمييز بين مساحة و محيط سطح واقتراح أشكال لهـا  
  . نفس المساحة ومحيطات مختلفة

  
  
  
  
  

  .تدريس األعداد الستينية غير وارد

 
  

مساحة سطح عن طريق تجزئته إلى سطوح مستطيلة  حساب
  .أو مربعة الشكل

  .مساحات بعض األشكال الهندسية ابحس
  . نظمة القياس العشري تعرف

  
  

  .تعرف العالقات بين الوحدات 
  حقبة زمنية  وقياس تقدير
 .والثـواني  بالـدقائق ) ذات العقارب أوالرقمية (الساعة قراءة

  .في مسائل تتعلق بالحياة اليوميةالساعة  استعمال
  

  .ةيوميفي مسائل تتعلق بالحياة ال النقود استعمال

  القياس
  .تلكالو األطوال قياس

  . السعة 
 المتر والكيلوغرام واللتـر 

  اأجزاؤها ومضاعفاته
  

  : المساحات قياس
المربـع، أجـزاؤه،    المتر

  .مضاعفاته
  

 اليوميـة :  الزمـان  تحديد
  .المدة الزمنيةو الساعةو
  

  .النقود
 
  
  
  

استعمال األدوات فـي الرسـم وتبريـر     على التركيز
  .من طرف المعلم إن أمكن ذلك بعض اإلنشاءات

  
  

  ال يعطى أي تعريف لإلزاحة
معلمة الخانة أو العقدة يمكـن تحديـدها إمـا بتعيـين      

ــل  ــورين و األزواج مث )مح ),2a )أو   )2,a 

)و أو انطالقا من خانـة أو نقطـة معلومـة     3,2(

  .ليمين واليسار وفوق وتحت دون إفراطباستعمال ا
 .[AB]و ) AB(و  ABاستعمال الرموز 

  
 األنسـوخ،  المـزواة،  المسطرة،: استعمال األدوات الهندسية 

  البركار 
  

  .تعرف بعض المضلعات و إنشاؤها
  .متوازيات األضالع وتسميتها الرباعيات و مختلف تعرف

  .وصف األشكال وإنشائها 
  .تصنيف المثلثات

  .خاصيات تماثل دائرة وقرص واستعمال البركارتعرف 
  .بسيط مماثل شكل رسم

  .تحديد موقع خانة أو نقطة على شبكة 
  .تكبير لشكل مرسوم على التربيعات إنجاز
  .على تربيعات شكل بمعرفة إزاحة نقطة منه إزاحة

  .قرائة تصميم وحساب مسافة عليه
 .التعرف على الموشور القائم والهرم

  الفضاء  ومومفه الهندسة
   

ــكال ــية األشـ  الهندسـ
  .األساسية

  .الهندسية اإلنشاءات
  .التوازي والتعامد

ــوازي  متــــــــ
  األضالع،المستطيل،

  . المعين، المربع
ومحـور   المحوري التماثل

  .تماثل شكل
تكبير وتصـغير   و إزاحة

  .األشكال
 .ترصيف السطوح المنتهية

  .المجسمات



  الرياضيات: تعليم االبتدائي ال

  

  السنة الثالثة: السلك المتوسط 
  المحتوى  الكفايات  مالحظات

 
  .األعداد على مراحل تقدم

  
على تقنيات الجمـع والفـرق    التركيز

تبسيط مجمـوع أو   وأهميةوالضرب 
  .جداء

 الحسـاب  فـي  التقنيات هذه استعمال 
  .الدهني و السريع

  
 بطريقة معقلنة اآللة الحاسبة استعمال

  .للتأكد من النتائج
  
  
  

يتم هذا التعرف انطالقا من وضعيات 
لها التلميذ فـي األطـوال و    تعرض

لتطـوير  ... المساحات وقياس الزمن 
التمثالت حول هذه األعداد و العالقات 

  . التي تربطها
  
  
  
  
 

 
رقميـة  (تسمية وكتابـة  ) المالييرالماليين و(باألعداد الكبيرة  التعامل
  ).وحرفية
الماليـين  و واآلالفبين الوحـدات والعشـرات و المئـات     التمييز

  .معلومعدد  يفوالماليير 
  .العشري أو التعبير عنه بكتابته االعتيادية العدعدد في نظمة  تفكيك
  .لكتابة وقراءة األعداد العشرية األساسيةمن القواعد  التمكن
  و العشرية الصحيحة األعدادتأطير  ووترتيب  مقارنة

أو 1تقريب عدد إلى -

1

أو  10

1

100.  
  . كسرية مختلفة بكتاباتعن عدد  التعبير

  0,1تعرف واستعمال الكتابات العشرية والكسرية لبعض األعداد مثل 

و 

1

و  0,5، 10

1

و 0,25،   2

1

4 . . .  
  .في وضعيات بسيطة كسريين مقامي عددين توحيد
  .لهما نفس المقام عددين كسرين ترتيب
  .الطرح و الضرب وللجمع  االعتيادية اتمن التقني التمكن
  .للقسمة االعتياديةمراحل التقنية  تعرف

  .حساب الخارج العشري لعددين طبيعيين
  .عدد تقنيات الحصول عليها قواسممضاعفات و  تعرف
  .سبالتناو توظيف معامل  تعرف

  
  .حسابات عليها وإجراءالنسبة المئوية  تعرف

عدد عشري وحسـاب   وأعشري على عدد صحيح  عدد قسمةتعرف 
  0,01    0,1; ; 1القيم العشرية المقربة إلى 

 .استعمال القسمة في حل بعض المسائل

   والحساب األعداد
   .العشرية و الصحيحة األعداد

  
  
  

  .الكسرية األعداد
  
  
  
  
  

ـ  تقنيات ات األربـع علـى   العملي
ــرية  ــة والعش ــداد الطبيعي  األع

  :والكسرية
  

  .و القواسم المضاعفات
  

 -تمثـيالت   -جداول.( التناسبية
مقاربة مفهومي السلم و السـرعة  

  ).المتوسطة، النسبة المئوية
 
  

  القسمة اإلقليدية

  
وتكملة مع التركيـز علـى    مراجعة
  التطبيق

  .الربط بين كثلة الماء و السعة
 axa=a2الكتابة  التطرق إلى

بوسائل ديداكتيكية متـوفرة   االستعانة
  .المعلم أو المتعلمين إنتاجأو من 

عدم اإلفراط فـي العمليـات علـى    
ــتينية ــداد الس ــى .األع ــز عل التركي

 .االستعمال

 
الوحـدات  (.المسـاحات والسـعات  و األطـوال  قياسوحدات  تعرف

  )أجزاؤها -مضاعفاتها–األساسية 
  )إذا كانت الوحدة مختارة(بتأطيرالتعبير عن نتيجة قياس 

  
  الساعات و الدقائق و الثواني بمدد زمنية  كتابة

  .القيام بالتحويل إلى الساعة و الدقيقة و الثانية
  السنة الميالدية البسيطة والكبيسة  بين التمييز

إنجاز حسابات بسيطة على القياسات مـع األخـذ بعـين االعتبـار     
 .لوحدات العالقات الموجودة بين مختلف ا

  القياس
  

ــاس ــل و   قي ــوال والكت األط
  .السعاتالمساحات و

  
 الساعةو  اليومية:  الزمان تحديد

  .المدة الزمنية و
  
 

 
تقدم بعض األنشطة ،كالطي للحصول 
على نصف أو ثلث أو ربـع زاويـة   

  .قائمة
  

على اسـتعمال األدوات فـي    التركيز
  .الرسم

  
  .التناسبيةب محيط الدائرةربط 

   
 لإلنشـاءات ميـة خاصـة   أه إعطاء

  .الهندسية
   تعريف إزاحة غير وارد

]وAB:اســتعمال الرمــوز )AB 

)و )AB و[ ]AB و�ABC 

  ∋و

  
. دوات الهندسية مستقيمات متوازيـة أو متعامـدة  إنشاء باستعمال األ

التأكد من استقامية النقط أو توازي مسـتقيمين أو تعامـد مسـتقيمين    
  . باستعمال األدوات الهندسية 

   .على الزوايا الخاصة التعرف
  )مفهوم الدرجة( الزوايا لقياسالمنقلة  استعمال

  .األشكال المستويةلهذه  األساسيةالعناصر  تعرف
  .زوايا الرباعيات االعتيادية بينالعالقات  تعرف
  . الدائرة والقرصو المضلعات االعتيادية مساحاتمحيطات و حساب

  
  .تعرف محاور تماثل شكل

  . اإلزاحةمفهوم  تعرف
والمكعب والموشور القائم واألسـطوانة   المستطيالتمتوازي  تعرف

  .االقائمة وعلى عناصره
  .نشر وتركيب المجسمات السابقة

والمكعـب   المسـتطيالت متوازي لو الكلية  الجانبيةالمساحات  بحسا
  . ألسطوانة القائمةووالموشور القائم 

  ومفهوم الفضاء  الهندسة
  .التوازي والتعامد

  الزوايا
المثلث، المثلث : األشكال المستوية

القائم و المثلث المتساوي الساقين 
و المثلث المتساوي األضـالع و  

تـوازي  و المسـتطيل و م المربع 
ــبه  ــين و ش ــالع و المع  األض

  .و الدائرة والقرص المنحرف
ــات ــاحات محيط ــض  ومس بع
  . و القرص الدائرة و المضلعات

  .ترصيف السطوح المنتهية
محور تماثـل   والمحوري  التماثل

  .شكل
  األشكال إزاحة

  .تكبير وتصغير األشكال
 و األســطوانة القائمالموشــور

  .القائمة



  الرياضيات: تعليم االبتدائي ال

  

  رابعةلالسنة ا: السلك المتوسط 
 

  المحتوى  الكفايات  مالحظات
 
  
  

العمليات  على تقنيات التركيز
 التقنيات هذه استعمالو األربع

  .الدهني والسريع الحساب في
  
  

  .استعمال األقواس
ى القواسم تقنيات الحصول عل

والمضاعفات تتم من خـالل  
  .أمثلة بسيطة

  
ه المناسـبة معلـم   ذيدرس به

  .نقطة
  

طريقة ب اآللة الحاسبة استعمال
  .للتأكد من النتائجمعقلنة 

التعود على استعمال رمـوز  
عامــة والكتابــة بــالحروف 
انطالقا من الصيغ المعروفـة  

 .S=Lxl: مثل 

 
  

  .لكتابة وقراءة األعداد العشرية األساسيةمن القواعد  التمكن
 -عشـرية الطبيعيـة ال و الصـحيحة  عداداألتأطير و وترتيب مقارنة

  .تقريب عدد 
  .كسرية مختلفة بكتاباتعدد عن  التعبير
في حاالت بسـيطة، اختـزال عـدد     كسريينمقامي عددين  توحيد

  .كسري
  .لهما نفس المقام عددين كسرين ترتيب
  .الطرح والضرب و للجمع االعتيادية اتمن التقني التمكن
  .للقسمة االعتياديةمراحل التقنية  تعرف

  .حساب الخارج العشري لعددين صحيحين طبيعيين
  .عدد  قواسممضاعفات و  تعرف
  .ودراسة بعض الجداول وتمثيلها التناسبتوظيف معامل و تعرف

  ".القاعدة الثالثية"التناسب لحل مسائل من نوع  معامل استخدام
  .رسم مبياني يمثل وضعية أعداد متناسبة وإنشاء تعرف
  .حسابات عليها وإجراءالنسبة المئوية  تعرف

  .العادية واستعمالها اآللة الحاسبة فتعرف مختلف وظائ

   والحساب األعداد
 العشريةو الصحيحة األعداد

  .الكسريةو
  
  
  

العمليات األربع على  تقنيات
 األعداد الطبيعية والعشـرية 

  . الكسريةو
  القسمة اإلقليدية

  
  .والقواسم المضاعفات

  
تمثيالت  -جداول. (التناسبية

ــة مفهــومي  -  ســلممقارب
والسرعة  ميم والخرائطاالتص
وسطة، السعر، الفائـدة،  المت

 اآللة الحاسبةالكثلة الحجمية، 
  ).النسبة المئوية أو المحسبة

 

  
وتكملة مع التركيـز   مراجعة

  على التطبيق
 axa=a2التطرق إلى الكتابة 

 axaxa=a3 و
 

األعداد الستينية تعتبر مكتسبة 
ويجب استعمالها فـي حـل   

  .المسائل

 
  .سعاتالمساحات والو األطوال قياسوحدات  تعرف

  . الزراعيةات الوحداستعمال وتحويل 
  .الحجوم قياسوحدات تعرف 

  .وحدات قياس السعاتوالحجوم  قياسبين وحدات  الربط
  
 

  القياس
  

ــاس ــل  قي ــوال والكت األط
 الوحدة .السعاتوالمساحات و

  الزراعية
  الحجوم قياس

 .المتر المكعب وأجزاؤه

 
  

يرمز للزاوية وقياس بـنفس  
 ABC: الرمز 

ــ ــتعمال  زالتركي ــى اس عل
  .األدوات في الرسم

  
ــاء ــة   إعط ــة خاص أهمي

ــية لإلنشــاءات ــع  الهندس م
إمكانية تعليل بعضها إذا كان 

  .مستوى التالميذ يسمح بذلك
   

الدمج بين الحساب والقيـاس  
ــي   ــية ف ــاهيم الهندس والمف

  .المسائل

  
  .بعض الخاصيات حول التعامد والتوازي  تعرف

ية باستعمال المسطرة والبركـار  التمكن من بعض اإلنشاءات الهندس
  .والمزواة والمنقلة 

لكل من المثلـث والمربـع والمسـتطيل     األساسيةالعناصر  تعرف
  .والدائرة والقرص المنحرفومتوازي األضالع والمعين وشبه 

  .خاصياتهاالمضلعات حسب  تصنيف
  .زوايا الرباعيات االعتيادية بينالعالقات  تعرف

  
الدائرة  و المضلعات االعتيادية ساحاتممحيطات و  حساباستعمال 
  .في حل المسائل والقرص

  .الحفاظ على المسافة والزوايا –إنشاء مماثل شكل 
والمكعب والموشـور القـائم    المستطيالتمتوازي  عناصر تعرف

  .وإجراء حسابات عليها واألسطوانة القائمة
 المسـتطيالت متـوازي   وحجوم والكلية الجانبيةالمساحات  حساب

  . مكعب والموشور القائم واألسطوانة القائمةوال

  ومفهوم الفضاء  الهندسة
   

  .التوازي و التعامد
 –منصف زاويـة  :  الزوايا

  قياس زاوية
  المضلعات

  الدائرة 
  التماثل المحوري

  
  
  
  
  
  

 .المجسمات اإلعتيادية

  
  



  اللغة األمازيغية: التعليم االبتدائي 

  

  

  منهاج اللغة األمازيغية 
  
  

  االختيارات والتوجهات العامة
  

  تمهيـــــد

حيث  1994غشت  20د منهاج اللغة األمازيغية مرجعيته األساسية من الخطاب الملكي السامي بتاريخ يستم

، ضرورة العناية باألمازيغية وتدريسها بالتعليم االبتدائي على األقـل دعا جاللة الملك الحسن الثاني رحمه اهللا إلى 

إدراج األمازيغية ألول مرة بالنسـية  عن الذي أعلن فيه صاحب الجاللة 2001يوليو  30ومن خطاب العرش يوم 

 2001أكتـوبر  17، ومن الخطاب الملكي السامي في أجدير بتاريخ لتاريخ بالدنا في المنظومة التربوية الوطنية

حيث أكد جاللة الملك محمد السادس بمناسبة اإلعالن عن الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة األمازيغية 

، وأنها "... ة، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناءة، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناءة، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناءة، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناءاألمازيغياألمازيغياألمازيغياألمازيغي"..أن 

  "....مكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربيةمكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربيةمكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربيةمكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية".."..".."..

في الوثيقة اإلطار المؤطرة لمراجعة المنـاهج   وبناء على ما أقرته لجنة االختيارات والتوجهات التربوية  –

التربوية، واللجنة البيسلكية متعددة التخصصات، وال سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الحضارية المغربيـة  

  بمختلف مكوناتها وأبعادها وروافدها ؛

  واعتبارا لكون اللغة األمازيغية لغة وطنية تحمل ثقافة وحضارة عريقتين ؛  –

الثقافي والمعامالت اليوميـة فـي مجمـوع     على كونها لغة متداولة على نطاق واسع في اإلبداوبالنظر إ  –

  التراب الوطني ؛

  . واعتبارا للدور الذي ينبغي أن تقوم به اللغة األمازيغية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة  –

ة، والعمل على تطويرها وتأهيلهـا  فإنه بات من الضروري إدماج هذه اللغة في المنظومة التعليمية المغربي

الستيعاب التغيرات والتطورات التي تعرفها المجاالت العلمية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي، مـع  

العمل على إدراج المضامين الثقافية األمازيغية في المناهج التربوية للمواد  الدراسية األخرى، وفق نظرة تكامليـة  

  .ين األمازيغية لغة وثقافة وتلك الموادتراعي التفاعل ب

  

  الغايات والمبادئ

نظرا للدور الذي ينبغي أن يلعبه تدريس وتعلم اللغة األمازيغية في تحقيق الغايات الكبرى لنظامنا التعليمي، 

جتماعي وخاصة منها تلك التي تتعلق بتعميق الشعور بالمواطنة لدى الناشئة، وضمان االندماج الثقافي، والتالحم اال

بين مختلف مكونات المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية االعتزاز بمختلف مكونات الهوية الحضارية والثقافية 

  :المغربية، فإن منهاج تدريس اللغة األمازيغية، يرتكز على ما يلي 



  اللغة األمازيغية: التعليم االبتدائي 

  

ا يتعلق بالتربية علـى  المساهمة في تحقيق الغايات الكبرى المحددة لنظام التربية والتكوين، وخاصة منها م .1

قيم العقيدة اإلسالمية، وقيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية والثقافية، وقيم المواطنـة، وقـيم حقـوق    

  اإلنسان ومبادئه الكونية ؛

االنطالق من الفلسفة التي حددتها لجنة االختيارات و التوجهات التربوية، والمتمثلة في اعتماد مدخل التربية  .2

م وتنمية كفايات المتعلم كاختيار أساسي في مراجعة و وضع مناهج التربية و التكوين مـن أجـل   على القي

 تكوين مواطن متوازن قادر على رفع التحديات المستقبلية ؛

تقوية الوعي بالذات المغربية، ومقومات الشخصية الوطنية قصد تنمية ملكات اإلبداع انطالقا مـن الـذات    .3

 رية وترسيخ روح المواطنة المغربية ؛والخروج من التبعية الفك

 تمكين المتعلمين من االنخراط بفعالية أكبر في مختلف مجاالت الحياة ؛ .4

تمكين المتعلمين من اإللمام بالبعد األمازيغي للثقافة والحضارة المغربيتين، مـع التفـتح علـى الثقافـات      .5

 كنولوجية ؛والحضارات األخرى والتعامل إيجابيا مع المستجدات العلمية والت

 تمكين الثقافة واللغة األمازيغيتين من لعب دورهما كامال في التنمية المحلية والوطنية .6

ويقتضي هذا مراعـاة تحـوالت   . تدريس اللغة األمازيغية باعتبارها لغة التواصل اليومي واإلبداع الثقافي .7

 ة الثقافية والحضارية للغة ؛وحاجات المجتمع المغربي الحديث في جميع الميادين، مع الحفاظ على الحمول

تعميم تدريس اللغة األمازيغية لجميع المتمدرسين في مجموع التراب الوطني وفي مختلف األسالك التعليمية  .8

 مع مراعاة خصوصيات المتعلمين ؛

  

  التوجهات العامة المؤطرة إلعداد منهاج اللغة األمازيغية االختيارات و

دة أعاله، يرمي منهاج اللغة األمازيغية، في مختلف األسالك التعليميـة،  انسجاما مع المبادئ والغايات المحد

  :إلى تحقيق األهداف العامة التالية 

  تمكين المتعلمين من اللغة األمازيغية نطقا وقراءة وكتابة ؛ .1

 وضع كتب مدرسية موحدة، يتم تكييف معجمها، كلما كان ذلك ضروريا، مع الخصوصية الجهوية للغة ؛ .2

في وضع منهاج اللغة األمازيغية من اللهجات األمازيغية مع العمل بالتدريج علـى بنـاء لغـة    االنطالق  .3

 :معيارية موحدة من خالل 

التركيز على البنيات اللغوية المشتركة بين اللهجات األمازيغية وإعطاؤها األولوية فـي وضـع    –

خـرى المكتوبـة والسـمعية    الكتب المدرسية، والملفات البيداغوجية، والدعامات الديداكتيكية األ

  .والبصرية

  .اعتماد المرجعية اللغوية المحلية في حالة عدم وجود مصطلح موحد –

  .اعتماد اإلبداع المعجمي إلغناء وتطوير الرصيد اللغوي األمازيغي  –

 توظيف المعجم األمازيغي المتداول في الدارجة المغربية  –

ة في مناطق أمازيغية خارج الـوطن إلغنـاء   االنفتاح على اللهجات األمازيغية األخرى المتداول –

 .المعجم األمازيغي المشترك الوطني
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لتدريس و كتابة اللغة األمازيغية ، جريا على ما هو معمول به في كل ) الكوني ( اعتماد الحرف الالتيني  .4

  البلدان الشقيقة و على الصعيد الدولي ؛

  معتمد في باقي المواد ؛إخضاع عملية تعلم اللغة األمازيغية لنظام التقويم ال .5

واعتمادا على االختيار التربوي الذي يحكم باقي المناهج التعليمية، ويعتمد، على تنمية كفايات المتعلم كمرتكز 

كفايـات اإلنصـات،   (أساسي، فإن تدريس اللغة األمازيغية يستهدف باألساس تنمية الكفايات التواصلية عند المتعلم 

  ؛)قراءة، وكفايات الكتابةوكفايات التكلم، وكفايات ال

وباإلضافة إلى هذه الكفايات التواصلية، يستهدف تدريس وتعلم األمازيغية، وفق ما يسمح بـه سـن المـتعلم    

، )الرمزيـة والموسـوعية  ( والكفايات الثقافيـة  ) أو كفايات تنمية الذات(  ةودرجة نموه، تنمية الكفايات االستراتيجي

  .ويتطلب ذلك تخصيص غالف زمني مناسب للمادة. التكنولوجية والكفايات المنهجية، والكفايات
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Programme de la langue Amazighe au 
cycle fondamental de l’enseignement 

primaire 
 

 
Détail des compétences visées 

 
 Capacités à développer Activités à mettre en œuvre 

C
 o m

 p é t e n c e   c o m
 m

 u n i c a t i v e 

Communiquer ORALEMENT  : 
 
- Ecouter 
- Comprendre 
- Articuler 
- Nommer 
- Se présenter 
- Présenter 
- Questionner 
- Réciter 
- Raconter 
- Décrire 
- Dialoguer 
- Argumenter 
 
Communiquer par écrit avec : 
- Questionner 
- Raconter  
- Décrire  
- Argumenter  
- (des mots , des phrases simples, des 

textes courts ) 
 
 
Lecture  
- Repérer et distinguer les segments 

graphiques 
- Lire et comprendre  
- Lire / Ecrire 

- Ecoute et compréhension des contes. 
- Exercices de prononciation (phonétique 

articulatoire et corrective) 
- Lecture des images 
- Exercices de nomination  d’objets et 

d’êtres divers (Association 
images/noms). 

- Jeux de rôle / jeux de simulation 
- Activités ludiques visant le 

développement de la créativité et de 
l’esprit critique  

- Mémorisation individuelle ou collective 
de chants et de comptines  

- Exercices de production orale 
[question / réponse, reformulation de 
petites histoires, de contes ; reproduction 
de chants et de comptines]. 

- Justifier des choix  
 
 
- Séances de graphisme  
- Séances  d’écriture 
- Justifier des choix 
 
- Exercices d’association des sons aux 

graphèmes correspondants 
- Production écrite de mots, de phrases et 

de textes courts. 
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 Capacités à développer Activités à mettre en oeuvre 

C
 o m

 p é t e n c e   s t r a t é g i q u e
 

Se situer 
- dans le temps 
- dans l’espace 
- Par rapport à autrui 

 
Situer (les objets, etc.) dans le temps et 

dans l’espace. 
 
Maîtriser les mouvements de son corps, 
 
 
 
 
Connaître les normes sociales de base 
 
Etre autonome 
 
 
 
Réagir 
 
 
 

- Domaine psychoaffectif :  
activités d’appropriation de l’espace-
école (jeux interactifs en groupe, 
décoration collective de la salle, 
nettoyage, etc.). 

- Activités psychomotrices : 
- Locomotion (courir, sauter, grimper, 

etc.) 
- Manipulation (dessiner [ graphisme], 

tirer, trier, classer, transformer, 
modeler, etc. 

- Expression corporelle (mimes, danse, 
mouvements, etc.) 

- Initiation aux règles de l’hygiène 
- Education au respect d’autrui et à la 

politesse 
- Inviter une personne ressource 

- Activités d’observation et d’écoute : 
(sorties et visites ciblées, identification 
d’éléments iconiques, ...) 

 
- Activités de responsabilisation 
- Répartition des taches en classe 
- Faire des choix 
- Activités de rangement d’affaires 

personnelles 
- Activités d’articulation phonétique et de 

nomination d’objets, d’êtres vivants et de 
notions primaires (joie, peur, etc.).  

- Réalisation de tâches ludiques dans un 
temps déterminé. 
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 Capacités à développer Activités à mettre en œuvre 

C
 o m

 p é t e n c e   m
 é t h o d o l o gi q u e

 

 
Ranger ses affaires 
 
Appliquer adéquatement des consignes 
 
S’organiser en classe et hors classe 
 
Observer 
 
Se concentrer sur une tâche 
 
Penser logiquement 
 
Gérer une responsabilité 
 
Mobiliser sa mémoire 
 
Partager l’espace et le temps 
 

 
Classement, rangement, tri, etc ; 
Préparation d’un plat à partir d’une recette, 
collage ; 
 
Fabrication d’objets ; 
 
Coloriages sélectifs ; 
 
Restitution de l’ordre des images d’une BD ; 
 
Montage et démontage d’objets ; 
 
Reconnaître et reproduire des formes 
graphiques ; 
 
Associations d’objets, de parties d’images, 
de mots, etc ; 
 
Reconstitution de textes courts ; 
 
Travaux de groupe. 
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 Capacités à développer Activités à mettre en oeuvre 

C
 o m

 p é t e n c e   c u l t u r e l l e 
 

- Identifier : 
- les composantes identitaires 

amazighes ; 
- Les valeurs culturelles amazighes 

et en faire usage dans la vie 
quotidienne ; 

- Les valeurs nationales et 
universelles. 

 
- Comprendre et assimiler la 

symbolique des faits culturels 
amazighs : tifinagh, gravures rupestres, 
motifs architecturaux, tatouages, 
motifs des tapis ; 

- Participer  à des activités culturelles 
collectives amazighes ; 

- Réaliser des projets individuels et 
collectifs ; 

- Créer des objets artistiques ; 
- Produire des poésies, des contes, des 

petites pièces de théâtre, etc., 
individuellement et en groupe ; 

- Développer des attitudes positives 
vis-à-vis des valeurs culturelles 
amazighes ; 

- Valoriser et protéger le patrimoine 
culturel amazigh. 

 

Organisation d’ateliers 
- musique (utilisation des instruments 

traditionnels et modernes) 
- danse (ahwach, taskiwine, expression 

corporelle, chorégraphie, etc.). 
- chant (travailler sa voix, chorale, etc.) 
- conte (écouter des conteurs, raconter des 

fables et des contes et en produire) 
- poésie (écouter et réciter des poèmes) 
- peinture (reproduire des motifs et des 

formes amazighes) 
- initiation à la compréhension et à 

l’utilisation des proverbes et des 
devinettes. 

- simulation d’assemblées 
communautaires (jeux de rôle, théâtre, 
reconstitution de cérémonies de 
mariages  

- visite d’ateliers d’artisanat (poterie, 
bijouterie, tapisserie, etc.) et de musées. 
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 Capacités à développer Activités à mettre en oeuvre 

C
 o m

 p é t e n c e   t e c h n o l o g i q u e
 

- Identifier  les éléments technologiques 
de son environnement 

 
- Savoir utiliser les matériaux pour la 

confection d’objets 
 
- Maîtriser les techniques de mesures 

(poids, distances, …) 
 
- Réaliser des projets individuels et 

collectifs 
 
- Développer des attitudes positives 

vis-à-vis de la technologie et de la 
science. 

 
- S’initier à l’informatique (jeux, jeux 

éducatifs, écriture, manipulation, etc.), 
à l’utilisation d’appareils  
(photographique, radiophonique, 
télévisuel, etc.) 

- Activités de lecture et de compréhension 
de petits schémas, de kits, de prospectus 
et de mode d’utilisation de jeux, 
d’appareils, etc. 

 
- Montage et démontage 
- Fabrication, création d’objets et de 

schémas d’objets, … 
- Expérimentation 
- Activités manuelles (papier, colle, 

carton). 
- Utilisation du matériel scolaire 
- Organisation de visites pédagogiques 

(moulins à eau ou à vent, pressoirs à 
huile, digues et barrages, centrales 
hydroélectriques, ateliers de menuiserie, 
fermes, …) 

- Réparation d’appareils. 
- Initiation à l’utilisation d’un appareil 

photo. 
- Initiation aux techniques de jardinage et 

d’aménagement d’espaces verts de 
l’école. 

- Initiation au respect de la nature (des 
oiseaux, des plantes, de l’eau, etc.) 
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Contenus Linguistiques 
 
Première année du  préscolaire      Semestre 1 

Capacités à 
développer 

Activités à mettre 
en œuvre 

Composantes langagières 

 
 
- Articuler 
(phonétiquement) 
- Saluer 
 
 
 
 
 
 
 
(Se) présenter 
 
 
 
 
 
 
 
(S’) informer,  
Ecouter,  
Comprendre,  
Exécuter, (Se) 
situer dans le 
temps et dans 
l’espace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise de parole par 
les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susciter des 
discussions 
 
 
Parler des fêtes et 
de leurs dates, des 
lieux d'activités 
(souk…) 
Activités de 
groupes 

- Formules de salutations et de politesse : azul, 
tanmmirt, ayyuz, 

- Verbes et expressions: manza kin, may taânit, 
etc… 

- Noms propres de personnes masculin: ( âssu, 
hddu, hmad, hru, atig, …) et féminin ( hennu, 
izza, itto, etc.) 

- Pronoms personnels sujets: 
- Nec, nekk, cegg,  nitni, … 
- Cemm, kemm, kemmin, nitnti, … 

- Adjectifs et pronoms possessifs: 
- inu, ennek, ennec, ennem, … 
- winu, wnnek, winnec, winnun, … 

- Lexique de la parenté: baba, bba, imma, inna, 
nanna, uma, gwema ultma, …. 

- Age:  
- mennaw isggwasn ad dark,  
- mecta n isggwasen ay āurc ? 
- dari kuz isggwasen.¨guri kuz isggwasen ? 

- Sexe et origine: afrux, tafruxt, arba, tarbatt, 
icirri, ticirritt, taslmiya, aârrim, argaz, 
tammttutt, tamāart,  

- Appartenance: masi tgit ?, umani ay tgit ? u 
merāad ay d giā. 

 
 
- Sur autrui : yiws n mi ay tgit? Memmis n mi ay 

tgit? 
- Profession : aslmad, amzil, amksa, tadbibt, … 
- Ordre verbal: berrek! qqim! sawl, irir, sell, 

sfeld … 
- Réaction : iyyah, uhu, ihi, arah, rar, ales … 
- Lexique du temps et de l'espace :  

- azmez, akud, tasragt, tusdi, ass, id, dāi, imal, 
asra,asnat,nedi-was, assfan, idnnat, tura, 
idgam,  

- nnig, ddaw, azddir, aflla, tffir, mnid, afasi, 
azelmad, tasga, dat, ..ansa, t… 

Supports didactiques 
Jouets (traditionnels et modernes) - Supports iconiques (BD, manuels, …) - Matériel de 
dessin et de peinture – Audiovisuel - Petites sorties – Bûchettes - Tableau de feutre -
Figurines 
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Première année du  préscolaire      Semestre 2 

Capacités à 
développer 

Activités à 
mettre en 
œuvre 

Composantes langagières 

- Nommer 
- Articuler 

phonétiquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Enumérer 
- Compter 
 
 
 
 
 

 
 
 
Présentation des 
objets de la 
classe et de son 
environnement 
naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rang de 
chaque élève 
dans la classe (sa 
place dans la 
rangée) 

- Objets de l'univers de l'école: tinmel, aāerbaz, tafitalt, 
taflwit, ttabla, taggurt, timitt, talkuyit, tackart, adlis, 
akrraj angmirs, alug  

- Conjuguer le verbe ili 
- illa, tella, llant, is illa ? 
- ur telli, ur illi, , is ur illi ? …. 

- Objets de la nature ( faune et flore) :  
Génériques : asklu, tuga, addag,tasgart igdad,  
Spécifiques : tazart, affar, nejem igider 

- Aliments et alimentation : aārum, aman, aāu, udi, 
tamamt, tiyni, amlu, askkif, afttal, ahlab, atay, tirkmin, 
azalim, tifiras, adil, … 

- Verbes : ettec, su, sred, fezz, … 
- Liquides du corps: idammen, axlul, ilddayn, imttawen, 

ibzziden, tidi, … 
- Lettre de l'alphabet (à prononcer selon leur valeur 

phonétique)  
 
 
- Nombres (numéros cardinaux): yan, sin, krad, kuz, 

smmus, sdis, sa, …. Yat, snat, kratt, … 
 
- Numéros ordinaux: amzgaru, ewzqru, wis sin, wis krad, 

… tamzgarutt, tis snat, tis kratt, …ameggary, tameggarut 

Supports didactiques 
Jouets 
Supports iconiques 
Matériel de dessin et de peinture 
Audiovisuel 
Petites sorties 
Bûchettes 
Tableau de feutre 
Figurines 
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Deuxième année du  préscolaire      Semestre 1 

Capacités à 
développer 

Activités à 
mettre en œuvre Composantes langagières 

- Nommer 
- Articuler 

phonétiquement 
- Décrire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Raconter  
(des événements, 
des expériences 
vécues) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Différentes 
formes à colorer 
et à découper 
 
 
 
 
 
Le petit déjeuné 
La plage 
Le souk 

- Taille: tiddi, imqqur, imzziy (grand / petit), iāzzif, 
igzzul, izur, idni, isdid, …tazi, tasddi, tizzert,  

 
- Adjectifs : amqran, usdid,, uāzif, … 
 
- Formes: tamaksalt, tawrerrayt, amrebbeâ,, anfraraā, … 
 
- Couleurs: tasgant, tabrrcant, tamellalt, tawraāt, 

tazggwaāt, tazigzawt, … 
- Parties du corps : afus, adar, adis, iāef, aqqerru, 

agayyu, idudane, tifednin,  
 
 
- Réemploi des verbes et expression :  

ini عawed, ini, ales, ekti, ecti …. 
Icca taglayt – tezra iselman g lebher – izenza 
taserdunt…. 

 
 
Supports didactiques 
Jouets 
Supports iconiques 
Matériel de dessin et de peinture 
Audiovisuel 
Petites sorties 
Bûchettes 
Tableau de feutre 
Figurines 
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Deuxième année du  préscolaire      Semestre 2 

Capacités à 
développer 

Activités à mettre 
en œuvre 

Composantes langagières 

 
- Lire 
 
 
 
 
 
 
- Ecrire 
 
 
 
 
 
 
- Comprendre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrire un mot à 
partir de lettres à 
classer 
Jeux de repérage 

- Lire des phrases courtes: iwta wenzar, teswa 
tmettut wut unzar,teswa temgart 

- Repérage des mots fréquents 
- Initiation à la lecture:  

- lecture silencieuse  
- lecture à haute voix. 

 
 
- Copier: des lettres, des mots, des phrases courtes 
Relier des pointillés 
- Dictée: des mots, des phrases courtes 
Rédiger une légende pour une image de B.D 
 
 
 
Comprendre des textes courts lus par le maître 
Comprendre l'idée générale, les personnages, les 
circonstances de l'action 
Exp: Uccen d insi 

Supports didactiques 
Jouets 
Supports iconiques 
Matériel de dessin et de peinture 
Audiovisuel 
Petites sorties 
Bûchettes 
Un conteur 
Des ordinateurs 
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Première année du  primaire        Semestre 1 

Capacités à 
développer 

Activités à 
mettre en 
œuvre 

Composantes langagières 

- Lire  
 
 
 

 
 
 

- Ecrire 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendre 
 
 

 
- S'exprimer 
 
 
 
- Emettre des 

hypothèses 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chercher l'intrus 
Relier avec des 
flèches 
Colorier des 
lettres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réciter des 
comptines, des 
poèmes 
amazighs 
 
 

- Associer lettre et son: Aman, akal, adar  
- Associer lettres / sons / images et mots 
- Identifier l'ordre des mots dans la phrase 
- Comprendre le sens des mots 
 
- Correspondance son / graphie 

- Respecter le sens et les règles de la graphie: 
- Copier un mot, une phrase, un texte court: 

azul fellawen, idda hamd s tiznit 
 
- Composer les mots à partir de lettres 

Exp. n -a-m-a = aman 
 
 
 
- Comprendre un conte 

man wa, man agu, amek, mantur, mamenk, max, ad 
mi 
( exp: uccen d unsi) 

 
mec, mrad, mtad, mur, mara, igh 
exp: mrad is igen wuccen urra yttyamez 

 
 
- Raconter un texte en respectant l'enchaînement des 

faits 
Résumer par la reformulation 

Supports didactiques 
Livres 
Jouets 
Supports iconiques 
Matériel de dessin et de peinture 
Audiovisuel 
Petites sorties 
Bûchettes 
Puzzle 
Conteurs 
Des ordinateurs 
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Première année du  primaire       Semestre 2 

Capacités à 
développer 

Activités à 
mettre en 
œuvre 

Composantes langagières 

 
 
- Lire  
 
 
 
 

 
- Ecrire  
 
 
 
 
 
 
- Comprendre 
 
 
 

 - Lire des phrases courtes:  
Idda Iccu s ssinima 

- Repérage global des mots fréquents 
Initiation à la lecture silencieuse / à voix haute 

 
 
 
 
- Copier des  lettres, des mots, des phrases 
Exp.: aman – teswa tilila aman 
Des exercices de dictée: un mot, une petite phrase 
Rédiger une légende, emploi d'une B.D 
 
 
 
Comprendre un texte lu par le maître 
Présenter les personnages, l'action, les circonstances 
Terminer une histoire: uccen d unsi (2) 

Supports didactiques 
Livres 
Jouets 
Supports iconiques 
Matériel de dessin et de peinture 
Audiovisuel 
Petites sorties 
Buchettes 
Puzzle 
Conteurs 
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Deuxième année du  primaire       Semestre 1 

Capacités à 
développer 

Activités à 
mettre en 

œuvre 
Composantes langagières 

- Compréhension 
orale 

 
 
 
 
 
- Production orale 
 
 
 
 
 
 
 
- Compréhension 

écrite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Production 

écrite 
 

 - Ecouter et comprendre: 
- des récits descriptifs 
- des contes animaliers ( contes et fables 

amazighes) 
- des contes plaisants ( Hdiddan…) 

 
 
- Communiquer en fonction du contexte: 

( aselmad / anelmad - arra / arra…) 

- Réciter 
- Reformuler 
- Anticiper 
- Inférer  ( déduction / induction) 
 
 
- Organiser des phrases, des textes courts 
- Produire des phrases 
- Lire et comprendre des textes courts de types 

différents 
- Conjuguer des verbes: inaccompli et accompli 
Lexique du temps, du mobilier 
Syntaxe: constituants de la phrase, types de phrases 
Orthographe 
 
 
- Copier des phrases et des textes courts 
- Répondre par écrit à des questions de:  
- Compréhension écrite, repérer et associer des 

éléments de phrase 
Supports didactiques 
Livres 
Jouets 
Supports iconiques 
Matériel de dessin et de peinture 
Audiovisuel 
Petites sorties 
Bûchettes 
Puzzle 
Conteurs 
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Deuxième année du  primaire       Semestre 2 

Capacités à 
développer 

Activités à mettre 
en œuvre Composantes langagières 

 
- Compréhension 

orale 
 
 
 
 
 
 
- Production orale 
 
 
 
 
- Compréhension 

écrite 

  
- Récits animaliers 
- Contes plaisants, merveilleux… 
- Poésie 
- Texte divers portant sur: les valeurs, les droits 

de l'homme ( izerfan n ufgan) 
 
 
- Communiquer en fonction du contexte 
- Réciter, reformuler, anticiper, inférer 
- Perfectionner le lexique de l'amazigh standard 
 
 
 
- Lire et comprendre des textes relativement 

longs 
- Conjugaison:  

impératif des verbes réguliers 
verbes réguliers au passé et au présent 

- Lexique: architecture, agriculture, technologie 
- Syntaxe:  

- les constituants de la phrase 
- la négation 
- dictée et autodictée 
- compléter un texte court 
- produire un texte court 
- organiser un texte; ponctuation 
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Planification des contenus de la langue amazighe en 
1ère année du primaire [Progression 1] 

 

Semaines 
Séquences 
d'apprentissage 
et d'évaluation 

Capacités/Objectifs ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

1ère Semaine d'accueil et de transition 

2 + 3 1ère séquence 

Se présenter  
Présenter  
Saluer 
Remercier 

- Pronoms personnels 
autonomes : 

(nekk, kiyyi, cggin, cemmin,  
kaniw, kannint,…) 

- Démonstratifs (wa, ta, wi, ti, 
… + combinaisons avec les 
particules de situation 
(éloignement rapprochement) 
[enn, d, …] 

- Termes et expressions d'usage 
consacrés à la politesse et aux 
salutations 

- Repérage des lettres a, u, i 
- Repérage des suites ta, ti, wa, 

wi,  
- Combinaisons m+a+n+a = 

aman, etc. 

- Jeux de rôle 
 
- Simulation 
 
- Présentation des affaires 

de classe de l'élève. 
 
- Jeux consistant à 

décliner son identité ou 
celle des autres 

 
- Dessin de personnages 
 
- Graphisme et recopiage 

de mots 

4 + 5 2ème séquence 

Nommer 
Notions 
- d'appartenance 
- d'attribution 

- Nom commun et nom 
propre 

(noms de personnes, de 
lieux, d'animaux, d'objets, 
etc.) 

- Les possessifs 
( win, win-u, tin, tin-nnek, 
win-nsen, win-nun, wininic, 
winin-u, …) 

- Repérage de n / nn,  m /mm, 
k, kk 

 
- Combinaisons a + n + nn + a 

= nanna, a+m+mm+a = 
mamma,  

- tafukt, takka, tukki, etc. 

- Jeux de rôle 
 
- Jeux de nomination 

d'objets, de la classe, 
d'individus, de plantes et 
d'animaux à partir de 
supports iconiques 

 
- Dessins d'objets, 

d'animaux, d'arbres, etc. 
 
- Graphisme : initiation à 

la reproduction des 
lettres alphabétiques 
(recopiage de mots, 
dénomination des objets 
dessinés). 

6 Evaluation 
et soutien 

Arrêt-bilan et soutien 



  اللغة األمازيغية: التعليم االبتدائي 

  

 

Semaines 
Séquences 
d'apprentissage 
et d'évaluation 

Capacités/Objectifs ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

7 + 8 3ème séquence 

Se situer 
- dans le temps 
- dans l'espace 
- par rapport à 
autrui 
(socialement) 

- Les interrogatifs (mani, 
manig, matta, mani da, mani 
daha, maniγ, mantur, milmi, 
marmi, mam-ic, …) 
-Adverbes de temps ass-a, 
askka, id-gam, id-lli, asggwas 
nna, ayur, tiwcca, id-nnat… 
- Adverbes de lieu da, daha, 
dinn, urinn, diha, dinu,… 
- Lexique de la parenté yiws, 
illi-s, memmis, may-s, may-c, 
ibba-s, idgiss, yemmas,… 
- Vocabulaire des métiers 
imahdar, aselmad, adbib, 
amazzal, ameksa, amhdar, 
anitci, … 
- Conjugaison de verbes 
ddu,ftu, ack, awd, lkem, g, ili, 
essker, as, 
- Repérage de d / dd, b / bb, g 
/gg 

- Jeux de rôle 
 
- Jeux dialogiques 
 
 
- Travail sur supports 

iconiques 
 
- Travail sur cartes 

géographiques adaptées. 
 
 
- Audiovisuel ( 

personnage demandant 
sa route, ou cherchant à 
atteindre un village, une 
rue, etc.) 

 
- Initiation au maniement 

de l'appareil 
photographique 

9 + 10 4ème séquence 
- Ecouter 
- Parler 
- Articuler 

- Dictée 
  
- Récitation 
 
- Diction et prononciation 

correctives ( partie du 
corps) 

 
- Conjugaison des verbes 

ini, sell, siwel, sseγd,  
 
- Repérage s / ss, z / zz et leurs 
correspondantes emphatiques.  

- Contes 
-     Récits 
- Chansons 
 
- Devinettes 
 
- Corps humain (parties 

du corps : iγef, agayyu, 
aqcac, azedjif, afus, 
adar, ils, idudan, …). 

 
- Dessin du corps humain 

et nomination de ses 
différentes parties 
apparentes. 

 
- Radio amazigh, 

télévision amazigh. 

11 Evaluation 
et soutien 2 

Arrêt- bilan et soutien 
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Semaines 
Séquences 
d'apprentissage 
et d'évaluation 

Capacités/Objectifs ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

12 + 13 5ème séquence 

Demander 
- un 
renseignement 
- une autorisation  

- Expressions de politesse 
(tanemmirt, …) 
- Mots interrogatifs (matta, 
mani, mack, mecta, is, is ur, …) 
- Conjugaison tter, rar, γer,    
-  Repérage l /ll, n / nn, m / 
mm, r / rr, y / yy 

- Dialogues faisant appel à 
des situations variées: à la 
maison [ demande 
d'autorisation (de jouer) à 
ses parents], dans la rue 
[demander son chemin ou le 
nom de quelque chose], en 
classe [demander quelque 
chose à ses camarades ou 
une permission à son 
aslmad]. 
- Dictée et restitution des 
marques de l'interrogation. 

14 + 15 6ème séquence Enumérer 
Compter 

- Numéros cardinaux (yan, 
sin, krad, kuz, semmus, sdis, 
sa, tam, … Pour toutes les 
variantes régionales) 

- Numéros ordinaux : wis-sin, 
wis-kuz, wis-tam, tis-snat, … 
Pour toutes les variantes. 

- Repérage f / ff, h / hh, γ / γγ, 
w / ww 

- Conjugaison zer, inniy, 
smaqqel, raâa, hasseb, rcem,  

-Chez le marchand  de 
légumes, de fruits, de bétail 
[énumérer en détail, 
compter, additionner] 
 
-Achat, vente, échange 
d'articles divers 
 
-Elaboration d'un 
programme de séjour en 
vacances 
[1er jour, … ]. 
 
- Dictée comportant une 
petite énumération. 
 
- Calcul [opérations 
courantes] 
 

16  Evaluation 
et soutien 3 

Arrêt- bilan et soutien 

17 + 18 7ème séquence 

Exprimer un 
sentiment 
-joie 
-tristesse 
-peur 
-….. 

- Expressions et phrases 
exclamatives [wiyyha! Yaah, 
ayy, ..] 
- Vocabulaire des sentiments 
- Conjugaison des verbes de 
sentiment [ggwed, freh, xleâ, 
…] 
- Repérage x /xx, γ / γγ,  f / ff  
- combinaison avec les 

voyelles a, i, u. [xi - xxu, 
xxa, etc.] 

 

- Visites au zoo, fête foraine, 
festivités, … 
- Simulation de situations de 
danger 
- Cérémonies de mariage, de 
circoncision, de naissance, 
etc. 
- Manifestations paysannes 
[chants de la moisson, de la 
tonte des moutons, etc.] 
- Films et projections 

(documentaires). 
- Contes et légendes 
- Dictée et restitution des 
marques de l'exclamation. 
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Semaines 
Séquences 
d'apprentissage 
et d'évaluation 

Capacités/Objectifs ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

19 + 20 8ème séquence 

- Exprimer un 
désir, un 
souhait. 
 
- Donner un 
ordre, un 
conseil 

- Etude du mode Impératif 
- Structures de l'hypothétique 
(mr, mr-idd is, mar, ..etc) 
- Conjugaison des verbes de 
la prescription (bbi, tter, …] 
 
- Repérage consonnes simples 
et leurs correspondantes 
emphatiques. Sensibilisation au 
caractère distinctif de 
l'emphase. 

- Dictée et restitution des 
marques du style direct 
(tirets, guillemets, …). 
 
- Jeux de rôle et présentation 
des statuts (père et fils, mère 
et fils, maître et élève, élève 
et élève, …). 
 
- Supports textuels : 
prospectus, recettes de 
cuisine. 
 
- Support iconique: images 
publicitaires. 

21 Evaluation 
et soutien 4 

Arrêt- bilan et soutien 

22 + 23 9ème séquence Raconter 
Mémoriser 

- Expressions introductrices 
des contes  
- Indicateurs chronologiques  
 [g zwar, g tinyira, cwi, imiqq, 
…] 
- Conjugaison des verbes de 
déplacement safer, ftu, wrri, 
myaggar, … 

- Anecdotes drôles 
- Contes et légendes 
- Histoires en images 
- Dessins de personnages 
mythiques 
- Dictée (fragments de 
contes ou anecdotes). 

24 + 25 
10ème 
séquence 

Comparer / 
Choisir / 
apprécier 

- Outils de la comparaison 
[zund, amm, bahra, …] 
- Expression mélioratives 
- Conjugaison af, mmim, izil, 
jju,.. 
- Repérage:  consonnes 
simples / consonnes tendues 
[sensibilisation au caractère 
distinctif de la tension] 

- Initiation au classement de 
documents variées et 
différents (journal, revue, 
manuel, lettre, livre de 
contes, BD, …) 
- Jeux d'improvisation. 
- Calcul (comparer des 
chiffres avec notions de : 
inférieur / supérieur / égal à, 
…) 
- Comparaison d'images 
quasi identiques avec un ou 
deux éléments différents ou 
manquant dans l'une d'entre 
elles. 
- Bricolage individuel 

(composition à base de 
carton papier et colle) 
comparaison des 
produits des élèves. 

26 Evaluation 
et soutien 5 

Arrêt- bilan et soutien 
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Semaines 
Séquences 
d'apprentissage 
et d'évaluation 

Capacités/Objectifs ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

27 + 28 
11ème 
séquence 

Inviter 
Accepter 
Refuser 

- Notions de futur 
- Mode impératif 
- Expressions de politesse 
- La négation  
     ( ur, ursar, …) 
- Conjugaison  
       ( iri, bdu, ccar, …) 
 
- Repérage : combinaisons 
emphase et tension 
consonantiques.  

- La lettre [invitation, 
acceptation, refus, excuses, 
…] 
- Le téléphone (invitation + 
transaction orale). 
- Confection d'invitation 
pour des anniversaires, des 
soirées en groupe, etc. 
- dialogues de simulation 
- Initiation à la confection 
d'invitations avec 
l'ordinateur ( fioritures en 
alphabet tifinagh). 
- Dictée 

29 + 30 
12ème 
séquence Décrire 

- Nomination (prénom, nom 
commun, surnom, …) 
- Les qualificatifs azggwaγ / 
awraγ, ameqqran, aciban, 
amudin, …) 
- Les indicateurs spatiaux 
(ddaw, izdar, ijjyal, …) 
- Conjugaison verbes en mm 
induisant la mutualité, la 
réciprocité. [mmzwar, mmerdal, 
mâkkam, msafad, ..] 
- Repérage mm / nn, ms, mz, 
mc, md, mya. 

- Contes 
- Devinettes 
- Charades 
- Jeux de portraits 
- Confectionner en petits 
groupes des représentations 
( des jouets) à partir de 
petits textes directifs. 
- Se servir de l'ordinateur 
pour faire des petits schémas 
de base ( Paint Brush). 

31 Evaluation 
et soutien 6 

Arrêt- bilan et soutien 

32 
Projet 
individuel 
encadré 

Projet individuel ou semi-collectif intégratif ( Exploitation des connaissances 
acquises, recherche, investissement de la créativité,  

33 Projet de 
classe 

Projet de classe (musée de la classe ou de l'école, jardin de l'école, nettoyage d'un 
lieu naturel, voyage, … 

34 Evaluation  Bilan annuel 
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Planification des contenus de la langue amazigh en 
2ère année du primaire [Progression II] 

 

Semaines Séquences 
d'apprentissa
ge et 
d'évaluation 

Capacités/ 
Objectifs 

ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

1ère Semaine d'accueil et de transition 

2 + 3 
1ère 

séquence Situer 

Prépositions et complémentation 
circonstancielle de lieu [g, ddaw, 
γif, armmas, suflla, uksar, γrdad, s-
wadday, s-annay, ….] 
- Adverbes de temps: [dγi, wasa, 

assa, assnat, askka, idmad, …]  
- Segmentation du temps courant: 

[ tassaât, minut,…] 
- Noms de jours, de saisons, … 
- Production écrite [rédaction 

pour situer un lieu, un 
événement, etc.]. 

-  Situer un objet dans l'espace, 
-  Situer les objets les uns par 
rapport aux autres 
-  Situer l'individu par rapport à 
d'autres 
-  Histoires de héros amazighs 
- Carte géographique de la région 
de l'élève, carte géographique du 
Maroc 
- Dictée 

4 + 5 
2ème 

séquence 

Nommer 
Dialoguer 
(questions 
/ réponses) 

Phrase interrogative 
(may illan γ wasif ? ma sm n tsγart a 
? mani-g llan itran ? man-aw 
yenni?) 
 
- Production écrite de petits 
dialogues (questions / réponses). 
 
- Conjugaison de verbes 
introduisant la notion du factitif. 
 
- Vocabulaire scientifique [cellule, 
atome, ensemble, combinaisons, …] 

-  Textes offrant un lexique en 
lien avec la nature, les animaux, 
l'espace, les étoiles, le système 
solaire, … Sensibilisation à la 
protection de la nature 
- Textes offrant un lexique de 
l'orientation: se situer 
géographiquement, demander son 
chemin  
- Documents audiovisuels sur la 
nature ( animaux, oiseaux, 
plantes, etc.) 
- Simulations dialogiques de 
situation de confrontations 
verbales (gestes amazighes 
appropriés) 
- Textes scientifiques 
- Dictée 

6 Evaluation 
et soutien 

Arrêt- bilan et soutien 

7 + 8 
3ème 

séquence 

- Ecouter 
- Parler 
-Articuler  

- Reformulation orale de fragments 
de contes 
 
-  Récitation de fragments de  
poésie  
- Lecture-diction 
 

- Contes 
- Chansons 
- Poésie 
- dictée 
- radio amazigh 
- télévision amazigh  
- Dictée 
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Semaines 

Séquences 
d'apprentissa

ge et 
d'évaluation 

Capacités/ 
Objectifs 

ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

9 + 10 
4ème 

séquence 
Raconter / 
Reformuler 

Aspects du verbe (accompli 
inaccompli + sensibilisation aux 
valeurs aspectuelles (durée de 
l'action):  
- ikka ar izzenza tamamt,…  
- izzenza tamamt 
- da izzenz tamamt 
- a(d) izzenza tamamt 
- … 
- Moyen du style direct / style 
indirect  
- Synonymie  verbale  

- Petits récits d'aventures 
- Contes 
- Petits récits adaptés de 
l'Histoire amazigh 
- Personnages historiques 
- Héros de la région (Muha u 
hmmu azzayyi, lxttabi, âssu w 
baslam, mxtar asusi, …) 
- Dictée 

11 Evaluation 
et soutien 2 

Arrêt- bilan et soutien 

12 + 13 
5ème 

séquence Décrire  

- La phrase déclarative  
 
Verbe + complément explicatif 
sujet + adjectif: itkur wasif axatar, 
 tuzaγ tara taqdint, … 
 
- Adjectifs de couleurs, de 
caractérisation (taille, poids, 
forme, dimensions, …). 
- Vocabulaire du statif  
- Synonymie nominale 
- Rédaction décrivant des choses 
vues. 

- Petits textes descriptifs écrits 
sur la montagne, la vallée, la 
rivière, la forêt, le village, le 
souk, etc.  
 
- Visite pédagogique, d'un 
moulin, d'un atelier, d'un 
monument historique, d'un 
barrage ou d'un site glorieux, … 
 
- Dictée 

14 + 15 
6ème 

séquence 

Observer   
Comparer  
Compter  

- La phrase déclarative 
 
- Complémentation  
 [objet direct / indirect ] 
 
- Outils de la comparaison  

[amm, zund, …] 
 
- Conjugaison aky, kdu, sell, arm, 
… 
 
- Antonymie 
- Rédaction 

- Supports textuels mettant en 
oeuvre les six sens ( Visuel, 
tactile, auditif, …) 
 
- Supports audiovisuels 
permettant d'engager les verbes 
[sell, zer, inniy, arm, kdu, aky, 
…] 
 
- Expériences de terrain en 
groupe pour la mise en œuvre des 
sens. 
 
- Calcul [opérations: addition + 
soustraction + multiplication + 
division] 
 
- Moyens et logique de la 
comparaison. 
- Dictée 

16 Evaluation 
et soutien 3 

Arrêt- bilan et soutien 
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Semaines Séquences 

d'apprentissa
ge et 
d'évaluation 

Capacités/ 
Objectifs 

ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

17 + 18 
7ème 

séquence 

Exposer 
(parler de 
soi et de ses 
expériences 
à l'oral et à 
l'écrit) 

- La pronominalisation  
  Pronoms autonomes et pronoms 
adjoints (les pronoms et leur place: 
- dans la phrase déclarative ex : 
zzenzan tent 
- dans la phrase interrogative: 
  is tent zzenzan? 
- dans la phrase interro-négative:  
  is ur tent zzenzin ? 
 
- Conjugaison de verbes à 
préfixe tt de la structure passive. 
- Rédaction 

- Audition de timdiazin, 
timnadin, ihllilen,… 
- Dans les écoles rurales: 
discours du chef de la 
communauté sur la répartition 
des tours d'eau d'irrigation, 
renforcement de l'esprit 
communautaire 
- Initiation à l'exploitation du 
matériel d'enregistrement audio 
et audiovisuel. 
- Activités d'exposés 
- Initiation à une prise de notes 
élémentaire. 
- Dictée 

19 + 20 
8ème 

séquence 
Définir 
 

- Formules et structures 
présentatives (nniγ ac …, is 
tssnem …?, le présentatif d,  
- Reprise des pronoms 
personnels 
- Rédaction pour définir : du 
générique au spécifique 

-Textes scientifiques 
-Visites de monuments et 
explication des techniques 
investies dans leur mise à jour. 
- Calcul et notions de géométrie 
- Dictée 

21 Evaluation 
et soutien 4 

Arrêt- bilan et soutien 

22 + 23 
9ème 

séquence 
Raconter 
Mémoriser 

- La complémentation 
circonstancielle [ Temps, Espace, 
Manière]. 
 
- Aspect verbal et conjugaison 
- Marques de la troisième personne 
grammaticale (indice de personne 
sujet). 
- Rédaction d'un petit conte 

- Contes et légendes 
- Proverbes 
- Récitations 
- Documents historiques 
régionaux et nationaux 
- Projection de documentaires sur 
la nature 
- Images, photographies. 

24 + 25 
10ème 

séquence 

Comparer / 
Choisir / 
Apprécier 

- Moyen de comparaison 
- Conjugaison de verbes de choix 
- Adverbes de quantité  
                    [cigan, …] 
- Rédaction 
 

- Textes sur la ville et la 
campagne, sur la mer et la 
montagne, sur les métiers, sur les 
moyens de transports, sur la 
bonté et la méchanceté, sur le 
courage, sur la paresse, … 
- Bricolage individuel et collectif 
d'objets 
- Calcul et notions de géométrie 
- Dictée. 

26 Evaluation 
et soutien 5 

Arrêt- bilan et soutien 
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Semaines Séquences 

d'apprentissa
ge et 
d'évaluation 

Capacités/ 
Objectifs 

ACTIVITES 
Repérage / lecture / écriture  

27 + 28 
11ème 

séquence Dialoguer 

- Vocabulaire des festivités (tamγra, 
tazuda, …) 
-Termes introducteurs des 
devinettes, 
- Petit schéma de la communication 
- Pronominalisation 
- Phrase interrogative 
- Rédaction d'un dialogue  

- Devinettes 
- Sortie dans la nature et 
découverte de plantes, d'insectes 
et de roches. 
- Simulation et dialogues  
- Dictée 

29 + 30 
12ème 

séquence Décrire 

- La subordonnée relative   
argaz nna …, 
assif lli … 
- Adjectifs d'état d'âme, de 
caractérisation comportementale 
(bon, mauvais, méchant, généreux, 
courageux, intègre, honnête, correct, 
vrai, …) 
- Vocabulaire du statif (suite) 
- Synonymie nominale et variation 
vocalique et semi-vocalique 
régionale : taγnjawt, taγnjayt,  

- Textes descriptifs sur la ville, la 
vallée, la mer, le cinéma, la 
banque, l'hôpital, la pharmacie, le 
supermarché, … 
- Visite pédagogique d'un musée, 
d'un monument historique, parc 
zoologique, jardin exotique, … 
- Rédaction décrivant des choses 
vues. 
- Dictée 
 

31 Evaluation 
et soutien 6 

Arrêt- bilan et soutien 

32 
Projet 

individuel 
encadré 

Projet individuel ou semi-collectif intégratif ( Exploitation des connaissances 
acquises, recherche, investissement de la créativité, musée de la classe ou de l'école, 
jardin de l'école, etc.). 
 

33 
Projet de 

classe 
Projet de classe 

34 Evaluation Bilan annuel 
  
 



  اللغة الفرنسية:التعليم االبتدائي 

  

  منهاج اللغة الفرنسية 
  

L’enseignement du français à l’école primaire  
(Cycle de base et cycle intermédiaire) 

 
Présentation 
L’enseignement du français commence désormais à partir de la quatrième année du cycle 
de base de l’enseignement Primaire pour continuer jusqu’à la fin du cycle Qualifiant. 
L’objectif essentiel des cycles primaires est de permettre à l’apprenant d’acquérir les 
compétences de base nécessaires à une maîtrise progressive et à une utilisation 
fonctionnelle de la langue française selon le cursus suivi et l’orientation choisie. 
 
Ces cycles sont répartis en deux grandes périodes : la première allant de la quatrième année 
du cycle de base à la première année du cycle intermédiaire et la seconde de la deuxième 
année à la quatrième année du Cycle intermédiaire ; la première et la troisième années du 
cycle intermédiaire étant considérées comme des années-charnières ou de transition et 
revêtant par conséquent une importance particulière. 
 
Les deux grands domaines d’enseignement d’une langue sont l’oral et l’écrit. t si 
l’enseignement du français est à dominante orale en deuxième année du cycle, l’écrit 
prendra de plus en plus d’importance au fur et à mesure que l’apprenant avancera dans son 
cursus primaire. 
 
La quatrième année du cycle de base assure les assises de l’apprentissage de l’oral. Celles 
de l’apprentissage de l’écrit commencent à partir de la première année du Cycle 
Intermédiaire et sont consolidées (au même titre que l’oral) durant les trois années 
suivantes du Cycle. L’équilibre entre l’enseignement de l’oral et de l’écrit sera ainsi atteint 
progressivement pour obéir dans son dosage, en fin de parcours, à des impératifs plus 
objectifs et fonctionnels, et notamment celui de préparer l’apprenant à suivre ses études 
collégiales avec succès. pour assurer cette harmonisation entre les cycles primaires et le 
collège, cette première partie du curriculum propose pour chaque période, une liste (voir 
tableaux plus bas) de compétences définies en fonction des domaines d’apprentissage 
retenus, à savoir «écouter et produire» (l’oral), « lire » (compréhension de l’écrit ou 
lecture), «Ecrire» (connaissance des règles de grammaire et de la communication et leur 
réinvestissement oral et écrit). Cette partie du curriculum propose également une 
progression d’objectifs communicatifs et fonctionnels par année, de la première à la 
quatrième année du cycle intermédiaire, précédée d’indications et d’orientations relatives à 
la quatrième année du cycle de base. 
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1) Compétences disciplinaires relatives aux deux périodes du primaire 
pour l’apprentissage de la langue française 

1-1 L’Expression orale 

1ère période : ‘° cycle de base ° +1 et 2°du 
cycle intermédiaire 

2ème période : 3°et 4° cycle 
intermédiaire 

L’apprenant doit pouvoir :  
Prendre la parole et s’exprimer de manière 
compréhensible quant à la prononciation et à 
l’articulation dans des situations diverses (telles que 
le dialogues, le récit ou l’explication…) en utilisant 
les temps des verbes, les pronoms personnels, les 
mots de liaison (et, pour, ou, mais, parce que…) 
pour établir des relations entre deux propositions 
simples  
 
L’apprenant doit pouvoir aussi : 
- Organiser logiquement son propos pour traduire 

et commenter ses actions, ses attitudes et ses 
productions. 

- Prendre sa place dans un dialogue : écouter, oser 
s’exprimer, rester dans le sujet. 

- Réinvestir le vocabulaire acquis dans les diverses 
activités de la classe. 

- Identifier des éléments de la langue parlée 
(sons…), les isoler, les reproduire (jeux de mots), 
les associer, les agencer (inventions de mots). 

- Formuler correctement des demandes ou y 
répondre. 

- Dire et mémoriser des textes courts (comptine, 
poème). 

L’apprenant doit pouvoir : 
Produire un discours en respectant les 
exigences de la cohérence pour  
- Restituer un récit  
- Rapporter un événement vécu,  
- Présenter un projet.  
- Commenter une image, un tableau, une 

musique. 
- Porter une appréciation sur un 

personnage ou sur une situation à partir 
d’un texte écouté. 

- Résumer une histoire écoutée, la 
commenter et inventer une suite ou des 
variantes cohérentes. 

 

 
1-2 LECTURE 

1ère période : ‘° cycle de base ° +1 et 2°du 
cycle intermédiaire ° 

2ème période : 3°et 4° cycle intermédiaire 

 
L’apprenant doit pouvoir :  
- Mettre en relation les lettres et les sons, 
- Identifier des mots familiers, prénoms, 

mots usuels, jours de la semaine, mois 
d’anniversaire..., 

- Identifier les différents supports d’écrits 
(livres, revues, cartes, journaux, 
dictionnaires, affiches publicitaires, écrits 
documentaires. 

- S’initier à utiliser une bibliothèque 
adaptée à son âge et à son niveau  

- Opérer des classements, choisir un album, 
un livre, une bande dessinée et réunir une 
documentation… 

 

L’apprenant doit pouvoir :  
- Reconnaître l’organisation d’une page et de la 

suite des pages d’un livre (fonction d’un titre, 
d’une pagination, d’une table de matières). 

- Reconnaître certains éléments dans un texte, pour 
en découvrir le sens ou la fonction. 

- Reconnaître le titre, repérer des graphismes 
particuliers, (signature, sigles), 

- Reconnaître des typologies de textes (narratif, 
descriptif, prescriptif, …) 

- Lire à haute voix en articulant correctement, en 
respectant l’intonation, et en comprenant le sens 
de ce qui est lu  

- Utiliser une bibliothèque, repérer et identifier les 
ouvrages de la bibliothèque. 

- Répondre oralement ou par écrit à des questions. 
- Lire un texte long, un livre un document ,  
- Savoir pourquoi on utilise les différents supports 

d’écrit.  
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1-3 ECRITURE/EXPRESSION ECRITE 
 

1ère période : ‘° cycle de base ° +1 et 
2°du cycle intermédiaire 

2ème période : 3°et 4° cycle intermédiaire 

L’apprenant doit pouvoir :  
 

- Tenir de manière adaptée et efficace un 
crayon, un stylo à bille, une craie... en 
adoptant la posture corporelle qui convient. 

- Ecrire de façon soignée en respectant les 
normes de l’écriture et en améliorant sa 
vitesse 

- Reproduire des modèles, des formes, des 
trajectoires proposés par l’enseignant. 

- Copier correctement quelques mots, une 
courte phrase en rapport avec les activités de 
la classe en respectant les règles de graphie 
de l’écriture cursive. 

- Ecrire sur une ligne puis progressivement 
entre deux lignes. 

- Reconstituer des phrases 
- Reconstituer un paragraphe. 
- Maîtriser la graphie des lettres majuscules. 
- Reconnaître et comparer différents systèmes 

graphiques (différents mots ou lettres en 
écriture cursive, en écriture script en 
caractère d’imprimerie.) 
 

L’apprenant doit pouvoir  
 
- Ecrire un texte de quelques lignes en telles 

que : 
� Un court récit 
� La suite d’une histoire 
� La légende d’un dessin 
� Les Bulles d’une BD 
� Une lettre 
� Des textes prescriptifs (vers la 

fin de la deuxième période) ; 
- Intégrer la dimension de la présentation dans 

la structuration d’un texte (paragraphes, 
illustrations…) 

 
 

 
1-4 GRAMMAIRE/CONJUGAISON 
 

1ère période : ‘° cycle de base ° +1 et 2°du 
cycle intermédiaire 

2ème période : 3°et 4° cycle intermédiaire 

 
L’apprenant doit pouvoir :  
 
- Reconnaître le groupe nominal et le groupe 

verbal d’une phrase.  
- Repérer les accords du verbe avec le sujet, 

de l’adjectif avec le nom, du nom avec le 
déterminant.  

- Reconnaître et utiliser les temps : 
- Présent de l’indicatif 
- passé composé 
- futur simple notamment dans le cas des 

verbes les plus usuels.  
- Reconnaître et employer les pronoms 

personnels. 
 

 

 
L’apprenant doit pouvoir  
 
- Reconnaître les différents constituants d’une 

phrase en expansion. 
 
- Identifier et utiliser les compléments du 

verbe : 
� + C.O.D 
� + C.O.I 
� + C.C.L 
� + C.C.T 
� + C.C.M 

 
- Opérer les transformations usuelles 

(négatives/passives, …). 
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1-5 ORTHOGRAPHE 
 

1ère période : ‘° cycle de base ° +1 et 2°du 
cycle intermédiaire 

2ème période : 3°et 4° cycle intermédiaire 

 
L’apprenant doit pouvoir :  
 
- Reproduire, correctement et de mémoire, des 

mots, des propositions ou des phrases 
(autodictée) 

 
- Remarquer les régularités et les irrégularités 

du système (marques de pluriel, désinence 
des verbes…) 

 

 
L’apprenant doit pouvoir  
 
- Copier un texte. 
 
- Ecrire sous dictée en respectant la 

correspondance graphie/phonie. 
 
- Orthographier les mots courants. 
 
- Maîtriser les règles d’accord (sujet-verbe // 

nom-adjectif), l’accord du participe passé. 
 
- Maîtriser les règles d’écriture des mots 

dérivés, des doubles consonnes, des accents, 
des diphtongues, des terminaisons, etc…  

 
 
1-6 LEXIQUE 
 

1ère période : ‘° cycle de base ° +1 et 2°du 
cycle intermédiaire  

2ème période : 3°et 4° cycle intermédiaire 

 
L’apprenant doit pouvoir :  
 
- Nommer, dans des situations de la vie 

quotidienne, des objets, des actions, des 
sentiments… 

 
- Mémoriser et utiliser à bon à escient un 

vocabulaire thématique précis. 
 
- Identifier les familles des mots. 

 
 
 

 

 
L’apprenant doit pouvoir  
 
- Distinguer, selon le contexte, le sens 

particulier d’un mot.. 
 
- Connaître quelques éléments de la 

l’homonymie, de la synonymie et de 
l’antonymie. 

 
- Se servir d’un dictionnaire adapté à son âge. 
 
- Trouver le sens d’un mot, ou d’une 

expression, dans un dictionnaire courant. 
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2) ‘’Progression’’ par niveau 
 
2-1) Eléments de planification didactique  

 
L’unité minimale de gestion des enseignements est la séquence. Elle occupe, selon les 
niveaux, une ou deux semaines ainsi que le précise le tableau suivant:  

 4ème Année 
du cycle de 

base 

1ère année du 
Cycle 

intermédiaire 

2ème année du 
Cycle 

intermédiaire 

3ème année du 
Cycle 

intermédiaire 

4ème année du 
Cycle 

intermédiaire 
Nombre de 
Séquences1 
d’apprentissage  

16 (à raison 
de 2 

semaines 
par 

séquence) 

12 (à raison 
de 2 semaines 
par séquence) 

12 (à raison 
de 2 semaines 
par séquence) 

12 (à raison 
de 2 semaines 
par séquence) 

12 (à raison 
de 2 semaines 
par séquence) 

Nombre de 
séquences de Soutien 
ou 
d’approfondissement 

2 (& 
semaine par 
séquence)  

8 (à raison de 
2 semaines 

par séquence) 

9 (à raison de 
2 semaines 

par séquence) 

9 (à raison de 
2 semaines 

par séquence) 

9 (à raison de 
2 semaines 

par séquence) 

Nombre de 
séquences réservées 
aux phases de 
transition 

 2 semaines  1 semaine 1 semaine 1 semaine 

Total Semaines/an 34 34 34 34 34 
Masses horaires 
annuelles 

51 272 272 264 264 

 
- La planification de chaque séquence d’apprentissage doit prévoir une évaluation 

formative durant son déroulement.  
- Le recours aux nouvelles technologies d’information et de communication permettrait à 

l’enseignant de varier ses supports, de multiplier les situations d’apprentissage de la 
langue française et de favoriser l’auto-apprentissage 

- L’enseignant utilisera donc, autant que faire se peut, des cassettes audio-visuelles, 
encouragera l’exploitation des médias et des outils informatiques. 

- Cette approche diversifiée doit toucher l’apprentissage de la langue française à tous les 
niveaux. 

 
Le Cycle de base  
La quatrième année du cycle de base constitue une classe de première ouverture sur la 
langue française. A ce niveau, la priorité est accordée à l’oral (dialogue, chants, récits, 
contes, sketchs, saynètes…) 
On amènera progressivement l’élèves à : 
- S’habituer au système phonologique du français. 
- Se familiariser avec le système prosodique. 

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 dans les opérations didactiques liées aux apprentissage. 

                                                 
1 N.B : prévoir l’initiation des élèves de troisième et de quatrième années du 
cycle intermédiaire à la réalisation d’un projet personnel ou collectif 
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Le cycle intermédiaire  
Deux grandes étapes composent cette phase d’apprentissage : 
- 1ème et 2ème années : première étape d’acquisition  
- 3ème et 4ème années : étapes de consolidation et de préparation au collège. 

 
A l’issue de la 4ème année du cycle intermédiaire du primaire, l’élève doit  

- être capable de communiquer en français à un degrés élémentaire suffisant ; 
- être capable de lire à haute voix avec une articulation phonétique correcte et en 

saisissant la portée du texte ; 
- être capable de produire un texte répondant à des consignes; 
- posséder suffisamment de techniques de travail (recherche documentaire, 

mobilisation d’idées, …) 
 
2-2 Progression concernant La 4ème année du cycle de base Classe d’initiation 

 

Séquence d’apprentissage Communication et lexique Graphisme 

1 et 2 Présenter / Se présenter 
Traits horizontaux et traits 
verticaux 

3 et 4 Saluer et remercier Traits obliques 

5 et 6 
Exprimer la notion 
d’appartenance 

Courbes et ronds 

7 et 8 Identifier quelques animaux Traits et points 
17e semaine Evaluation et soutien (ou approfondissement) 

9 et 10 La toilette Lignes ondulées et spirales 

11 et 12 
Identifier les membres de la 
famille 

Le graphème « a » 

13 et 14 Distinguer légumes et fruits Le graphème « m » 
15 et 16 Parler de son école Le graphème « b » 

34e semaine Evaluation et soutien (ou approfondissement) 
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2-3) Progression concernant La 1ère année du cycle intermédiaire  

 

semaines 
d’apprentissage  

Communication et actes 
de langage Lecture/écriture 

1ère et  
2ème semaines 

Phase de transition (évaluation-diagnostic, rappels et révisions ciblées) 
Lecture globale de mots-clés 

3ème semaine Identifier et s’identifier a-o Repérage de « a » et « o »  
4ème semaine Saluer et remercier i-m Repérage de i – m 
5ème semaine Enumérer, compter e-n Repérage de e et n 
6ème semaine Dire l’appartenance  r-l Repérage r et l 
7ème semaine Dire l’attribution  U/é-er-es-et-ez Repérage u et é-er-es-et-ez 

8ème semaine 
Se situer dans la salle de 
classe 

b-p 
Repérer b et p 
 Ecrire les nombres de 0 à 
10 

9ème semaine Evaluation et soutien  
10ème semaine Soutien individualisé (consolidation et approfondissement) 
11ème semaine Demander un renseignement  d-t Repérage de d et de t 
12ème semaine Exprimer une invitation  V/é-è Repérage de v et de é et è 
13ème semaine Accepter, refuser  s-ss/f Repérage de s, ss, et de f 
14ème semaine Demander l’autorisation C=k/ au eau- Repérer c=k, de au et de eau  

15ème semaine Donner un ordre Ch /on om  

Repérage de ch, de on et de 
om  
+Reconnaître une phrase 
impérative (ponctuation) 
 

16ème semaine Conseiller Ou / oua  
Repérage de ou , et de oua  
Exercices à trous 

17me semaine  Evaluation et soutien  
18me semaine Soutien individualisé (consolidation et approfondissement) 
19e semaine Exprimer un désir Ce; ci /ette, elle, esse Repérage + Exercices à trous 
20ème semaine Exprimer un souhait G/ en em an am  Repérage + Exercices à trous 

21ème semaine Exprimer un sentiment  Q=k ; br, dr, tr, cr,  
Repérage + Reconstitution 
de phrases 

22ème semaine Donner son avis  Ph=f/ ai; ei 
Repérages + Reconstitution 
de phrases 

23ème semaine Comparer j/in, im, un um  
Repérages + Exercice 
lacunaire à dominante 
lexicale 

24ème semaine Evaluer/apprécier  GE GI/ bl, cl, pl ; fl 
Repérages + Exercice 
lacunaire à dominante 
structurale 

25ème semaine Evaluation et soutien  
26ème semaine Soutien individualisé (consolidation et approfondissement) 

27ème semaine 
Se repérer dans le temps  
 

Gn/ ier ieu, ien  
Repérages + Reconstitution 
de phrases impérative 
(ponctuation) 

28ème semaine Raconter Ion, tion, ill, illon,  Repérages + Exercices à tous 
29ème semaine Se repérer dans l’espace X, Z, /ail, aille Repérages + Exercices à tous 

30ème semaine Décrire Y/W/ euil, euille 
Repérages + Reconstitution 
de dialogue 

31ème semaine Jeux d’expression /récitation Lecture de petites 
histoires  

Repérages + Reconstitution 
d’un dialogue 32ème semaine Jeux d’expression /récitation 

33ème semaine Evaluation, soutien et consolidation 
34ème semaine Soutien individualisé + activités de fin d’année 
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2-4) Progression concernant La 2ème année du cycle intermédiaire  

Tableau 1 : Langue et communication 

Séquences 
d’apprentissage  

Thèmes 
(lecture, 

Communcation 
et actes de 
langage) 

Grammaire Conjugaison Orthographe écriture 

1ère semaine Phase de transition (rappels et évaluation-diagnostic) 

2ème semaine 
La famille et les 

amis  
La phrase 

Avoir au 
présent 

a – à A - a 

3ème semaine L’école  La ponctuation Etre au présent et – est i - I 

4ème semaine 
 Faire son 
marché/les repas 

Genre du nom 
Présent de 
l’indicatif (1er 
groupe) 

Les noms 
féminins en 
« ie » 

j – J 

5ème semaine 
Les jeux (de 
société) 

Le pluriel des 
noms 

Aller  au 
présent de 
l’indicatif 

Le pluriel des 
noms 

m - M 

6ème semaine Les sports  
Déterminants 

possessifs 
Etre et avoir au 
prés/ind 

C’est – ses n - N 

7ème semaine Les sports 
Déterminants 

possessifs 
(pluriel) 

Verbes 
pronominaux 
au présent 

Son – sont o - O 

8ème semaine  Evaluation et soutien individualisé 
9ème semaine  soutien ou approfondissement  

10ème semaine La météo 
La phrase 
impérative 

Aller à 
l’impératif + 
verbes usuels 

« s » entre deux 
voyelles 

u - U 

11ème semaine 
La nature et les 
animaux  

La phrase 
négative 

Verbes du 2ème 
gr au prés/ind 

f – PH v – V- w 

12ème semaine 
Les travaux des 
champs  

La phrase 
interrogative 1 

Verbes du 2° 
gr au prés/ind 

C – ç c - C 

13ème semaine La ville  
La phrase 

interrogative 2 
Futur du 1er 
groupe  

Ge – gu d -D 

14ème semaine La société  
La phrase 

exclamative 

Futur des 
verbes du 2ème 
groupe 

 é – ai – ei b - B 

15ème semaine La maladie  
Les pronoms 
personnels 

sujets 
Aller au futur 

Leur et leurs, 
notre et nôtre 

s - S 

16ème semaine Evaluation et soutien individualisé 
17me semaine soutien ou approfondissement  

18ème semaine Les habits 
L’adjectif 
qualificatif 

Passé composé 
verbes du 2ème 
groupe  

Accord de 
l’adjectif  

p - P 

19ème semaine La politesse 
Les pronoms 

possessifs 

Passé composé 
+Auxiliaire 
avoir 

m devant b, m 
devant p 

l – L 

20ème semaine  
La science /la 
technologie  

Les pronoms 
possessifs 
(pluriel) 

Passé composé 
auxiliaire être 

Ou et où  r – R 

21ème semaine 
La science/la 
technologie 

Notion de 
verbe 

Verbes du 3e 
groupe au 
présent (rappel 
aller + d’autres 
verbes) 

Féminin des 
noms en eur 1 

e – E 

22ème semaine Les transports  
Notion de 
verbe 2 

Verbes du 3e gr 
au futur 

Féminin des 
noms en eur 2 

p - F 

23ème semaine Les médias 
Groupe 
nominal 

Verbes du 3e gr 
au futur 

Le pluriel al – 
aux 

t - T 



  اللغة الفرنسية:التعليم االبتدائي 

  

Séquences 
d’apprentissage  

Thèmes 
(lecture, 

Communcation 
et actes de 
langage) 

Grammaire Conjugaison Orthographe écriture 

24ème semaine Evaluation et soutien individualisé 
25ème semaine Soutien ou approfondissement  

26ème semaine L’ordinateur 
G. nominal 

sujet  

Pouvoir et 
vouloir au 
présent 

On – ont Z - z 

27ème semaine  Le Voyage  Groupe verbal  
Pouvoir et 
vouloir au 
présent  

Ces – c’est q – Q - K 

28ème semaine L’été et la plage 
G. N. 

complément 
Faire, dire au 
présent 

L’accord du 
verbe avec le 
sujet 

g – G 

29ème semaine L’aventure 
Le 

complément 
indirect 

Faire,, dire au 
présent 

L’accord du 
verbe avec son 

sujet 
h-H 

30ème semaine Le merveilleux1 
Expansion de 

la phrase 
Futur proche c=k=qu=q x - y 

31ème semaine Le merveilleux2 
réduction de la 
phrase 

Passé récent 
Révision 
générale 

y - Y 

32ème semaine Evaluation et soutien individualisé 

33ème semaine soutien ou approfondissement  

34ème semaine Activités de fin d’année scolaire 

 
N/B : concernant l’expression écrite, le champ référentiel sera en relation avec l’oral et la lecture.. 
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2-5) Progression concernant La 3ème année du cycle intermédiaire 

 

  Communication et Actes de langage lecture 
1ère semaine Phase de transition 

2è et 3è 
semaines 1èr

e  
sé

qu
en

ce
 

Préparation de l ‘élève aux différentes activités proposées 
Révision et schéma de la communication 

le choix des supports 
devrait être effectué 
d’une manière 
variée : conte, BD, 
faits divers, récits, 
documents 
authentiques. 

4ème et 5ème 
semaines 2èm

e  
sé

qu
e

nc
e Exprimer son point de vue 

Accord/désaccord. 
Juger, donner son opinion sur un fait 

6ème et 7ème 
semaines  3èm

e  
sé

qu
en

ce
 

Informer 
Informer sur un individu, un personnage, un objet, un lieu… 

8ème et 9ème 
semaines 

Evaluation, Soutien individualisé 

soutien ou approfondissement  

10ème et 
11ème 
semaines 4è

m
e 

sé
qu

en
ce

 

Informer  
S’informer  

Informer sur un individu un personnage, 
un objet, un lieu 

Idem 
12ème et 
13ème 
semaines 5è

m
e 

sé
qu

en
ce

 

Informer/ 
s’informer sur les conséquences d’un 
fait, sur les résultats d’enquêtes. 

14ème et 
15ème 
semaines 6è

m
e 

sé
qu

en
ce

 

16ème et 
17ème 
semaines 

Evaluation, Soutien individualisé 

soutien ou approfondissement  

18ème et 
19ème 
semaines 

7è
m

e  
sé

qu
en

ce
 

Renseigner  
Exposer des faits,  renseigner sur une 
démarche, sur un règlement 

Idem 
20ème et 
21ème 
semaines 

8è
m

e  s
éq

ue
nc

e 

Exposer  
1-1 exposer des informations sur un 

sujet un événement une situation. 

22ème et 
23ème 
semaines 

9è
m

e  
sé

qu
e

nc
e (s’) amuser  
(se) divertir 

Comptines, jeux de rôles, récitations 
etc… 
 

Idem 

24ème et 25ème 
semaines 

Evaluation, Soutien individualisé 
soutien ou approfondissement  

26ème et 27ème 
semaines 10

èm
e  

sé
qu

en
c

e 

Exprimer 
-2 ses sentiments 
-3 ses goûts  
-4 ses émotions 

Exprimer un sentiment de joie/de plaisir 
de mécontentement Exprimer ses goûts, 
une préférence, une émotion. 
 

Idem 
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28ème et 29ème 
semaines 11

èm
e  

sé
qu

en
ce

 Demander, 
donner des 
conseils 
 
 

Demander, donner des conseils. 

30ème et 31ème 
semaines 12

èm
e  

sé
qu

en
ce

 
Persuader,  
Faire agir  

Insister pour convaincre  
Proposer  
Déconseiller 

Idem 

32ème , 33ème 
et 34ème 
semaines 

Evaluation, soutien et consolidation 

Soutien individualisé et activités de fin d’année scolaire 

 
N/B : Le choix des supports devrait être varié : conte, BD, faits divers, récits, documents 
authentiques (tirés des médias locaux ou nationaux). 
 
2-6) Progression concernant La 3ème année du cycle intermédiaire 

 

 Langue écrit 
Séquences 

d’apprentissage 
et évaluation 

Grammaire Conjugaison  Orthographe Lexique Expression écrite 

1ère semaine Evaluation-diagnostic 
2ème et 
3ème  

semaines 1èr
e  

sé
qu

en
ce

 

 
Préparation et initiation des élèves aux différentes activités 

4ème et 5ème 
semaines 

2èm
e  

sé
qu

en
ce

 Les types de 
phrases 

Les trois 
groupes de 

verbes 

« a/à » Initiation au 
dictionnaire 

Affiche de 
protection de la 
nature 
Réécriture 
d’affiches 

6ème et 
7ème  
semaines 3èm

e  
sé

qu
en

ce
 La phrase 

sans verbe  
 

Temps, 
terminaisons, 
personnes 

La ponctuation  Initiation au 
dictionnaire 

Fournir des 
informations sur 
fiche signalétique 
imprimés de 
renseignement 

8ème et 9ème 
semaines 

Evaluation, soutien et consolidation 
Soutien individualisé 

 

10ème et 
11ème 
semaines 

4èm
e  

sé
qu

en
ce

 G.N.S/ 
G.V 

Passé/ 
présent/ 
futur 

Les noms 
féminins en 
« é » ou « ée » 

Lexique 
thématiques  

Répondre à une 
lettre conditions 
d’abonnement 

12ème et 
13ème 
semaines 

5èm
e  

se
m

ai
ne

 Les 
déterminants 

Présent des 
verbes usuels 

Tout/toute(s)/t
ous 

Du mot à la 
définition de la 
définition au 

mot 

Mettre l’élève en 
situation de 
demander 

d’information sur 
un sujet/un fait 

14ème et 
15ème 
semaines 6èm

e  
se

m
ai

ne
 La phrase 

interrogative 
Passé composé 
des verbes du 

1er et 2ème 
groupe 

Participe passé 
en « é » 

Villes+pays+s
uffixes ex : 

Maroc (cain) 

Rédiger une lettre 
pour demander une 

information 
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 Langue écrit 
Séquences 

d’apprentissage 
et évaluation 

Grammaire Conjugaison  Orthographe Lexique Expression écrite 

16ème et 
17àème 
semaine 

Evaluation, soutien et consolidation 
Soutien individualisé 

 

18ème et 
19ème 
semaines 7èm

e  
sé

qu
en

ce
 Expansion et 

réduction de 
la phrase 

Passé composé 
de quelques 

verbes du 3ème 
groupe 

L’accord du 
participe passé 
avec être ou 

avoir 

Lexique 
thématique 

Rédiger une 
carte/lettre de 
circonstance 

(invitation, faire 
part). 

20ème et 
21ème 
semaines 8èm

e  
sé

qu
en

c
e 

L’adjectif 
qualificatif 

Passé composé 
de quelques 

verbes du 3ème 
groupe 

Accord de 
l’adjectif 

particularités 

Théâtre, 
cinéma, 
lexique 

thématique 

Le récit 

22ème et 
23ème 
semaines 9èm

e  
sé

qu
e

nc
e 

Le C.O.D  
Le C.O.I  

Verbes 
pronominaux 

au présent 

Mots en 
« eur » 

Famille de 
mots de sens 

Récit : suite d’un 
texte 

24ème et 
25ème 

semaines 

Evaluation, soutien et consolidation 
Soutien individualisé 

 

26ème et 
27ème 
semaines 

10
èm

e  
sé

qu
en

ce
 Les pronoms 

démonstratif
s et 

possessifs 

Le futur de 
l’indicatif 

Pronoms/déter
minants : leur, 
leurs le la les 

L’ 

Famille de 
mots 

Remise en ordre 
d’un paragraphe 

28ème et 
29ème 
semaines 

11
èm

e  
sé

qu
en

ce
 La 

coordination 
Le présent de 
l’indicatif+ 

imparfait des 
verbes  

Orthog des 
homonymes 
et/est-é/er, 

on/ont, 
son/sont, 

c’est/ces/ses 

Les 
homonymes 

Rédiger un texte 
publicitaire. 

30ème et 
31ème 
semaines 12

èm
e  

sé
qu

en
ce

 

L’adverbe de 
manière 

L’imparfait des 
verbes 

pronominaux 
usuels 

Les mots 
invariables 

Préfixes/suffix
es 

Rédiger le mode 
d’emploi d’un 

appareil ou d’une 
machine. 

32ème et 33ème 
semaines  

Affinement du projet en classe 
 

34ème semaine Evaluation, soutien et consolidation 

 
NB. : Une enveloppe horaire équivalent à une semaine est laissée à l’initiative de l’enseignant pour 
l’élaboration et l’affinement d’un projet de classe.  
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2-7) Progression concernant La 4ème année du cycle intermédiaire 

 

 Langue écrit 
Séquences 

d’apprentissage 
et évaluations 

Grammaire Conjugaison  Orthographe Lexique Expression 
écrite 

1ère semaine Evaluation-diagnostic  
2ème et 3ème 
semaines 

1èr
e  s

éq
ue

nc
e 

Les types de 
phrases 

Présent de l’ind 
être et avoir 

verbes du 1er gr 
Les accents 

Utilisation du 
dictionnaire 

Tu vas t’inscrire à 
l’école/dans un 
club. 
Tu te présente. 

Les types de 
phrases  
Applications 

Passé récent 

4ème et 5ème 
semaines 

2èm
e  

sé
qu

en
ce

 

Le G.N.S Futur proche Le pluriel des 
noms en ou – 

eu 

La synonymie Tu as effectué une 
sortie, raconte. Le C.C.L Présent des 

verbes du 3°gr 
 

6ème et 7ème 
semaines  
 

3èm
e  s

éq
ue

nc
e 

Les 
déterminants, 
articles : 
définis/indéf 
 

Imparfait : 
être+avoir, 
verbes du 1er 
groupe 

Le pluriel des 
noms en al/ail 

Utilisation du 
dictionnaire 

La mise en ordre 
d’un paragraphe. 

Déterminants 
adj/ pronoms 
démonstratifs 

Imparfait des 
verbes du 2ème 
groupe 

8ème et 9ème 
semaines 

Evaluation, soutien et consolidation 
Soutien ou approfondissement 

10ème et 
11ème 
semaines 

4èm
e  

sé
qu

en
ce

 Expansion du 
G.V 

Le présent en 
ayer, uyer, oyer 

Ou / ou 
La / là 

Dictionnaire Faire l’expansion 
/ réduction d’un 
paragraphe. 

Le C.O.D.  
Le C.O.I 

 

12ème et 
13ème 
semaines 

5èm
e  s

éq
ue

nc
e Les adjectifs 

numéraux/ 
cardinaux 

Aller-prendre 
Présent/futur 

Quel / 
Quelle / 
Qu’elle 

Lexique 
 
Thématique 

Rédiger un 
télégramme  
Rédiger un mot 

Les adjectifs 
indéfinis 

Passé composé 
auxiliaires être et 
avoir 

14ème et 
15ème 
semaines 

6èm
e  s

éq
ue

nc
e La 

comparaison 
Passé composé 
des verbes du 1er 
et 2ème gr  

Ce, se, ceux Les suffixes Rédiger un 
paragraphe 

Les pronoms 
démonstratifs 

Impératifs des 
auxiliaires être et 
avoir + verbes du 
1er gr 

16ème et 17ème 
semaines 

Evaluation, soutien et consolidation 

Soutien ou approfondissement 

18ème et 
19ème 
semaines 

7èm
e  s

éq
ue

nc
e 

Le groupe 
prépositionnel 

Imparfait des 
V.3 gr tenir , 
venir, vouloir, V. 
en (oir) 

Lexique 
thématique 

  

Les participes Futur simple des 
V du 3 gr voir, 
pouvoir, verbes 

en « dre » 

Leur – leurs  La description 
d’après 
l’observation 
d’une image. 
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 Langue écrit 
Séquences 

d’apprentissage 
et évaluations 

Grammaire Conjugaison  Orthographe Lexique Expression 
écrite 

20ème et 
21ème 
semaines 

8èm
e  s

éq
ue

nc
e 

Le discours 
direct 

Verbes 
pronominaux au 
présent/ passé 
composé 

Prêt – près  
Peu – peut – 
peux 

Noms 
composés 

Remise en ordre 
un texte 

Discours 
indirect V 
introduit au 
présent 

Présent des 
verbes en : cer, 
ger, eter, eler 

22ème et 
23ème 
semaines 9èm

e  
sé

qu
en

ce
 

La 
coordination  
L’adjectif 
qualificatif 

Impératif des 
verbes du 1er et 
2ème gr 

Le son « I » L’antonymie Ecrire un mini 
dialogue  
Prendre rendez-
vous 

24ème et 25ème 
semaines 

Evaluation, soutien et consolidation 

Soutien ou approfondissement 

26ème et 
27ème 
semaines 

10
èm

e  s
éq

ue
nc

e 

La cause 
La négation 

p. composé des 
verbes du 1er gr 
faire/dire 
 
 verbes en ‘’dre’’  
 
cond. Présent  
des verbes être et 
avoir 

Lettre muettes L’obligation  Terminer / trouver 
une suite à une 
histoire 

28ème et 
29ème 
semaines 

 
 

11
èm

e  
sé

qu
en

ce
 La voix active Impératif des 

verbes 
pronominaux 
Cond. Présent 
des V. du 2° et 
3° groupe 

Les mots 
invariables 

Lexique 
thématique 

Rédiger une lettre. 

La voix 
passive 

30ème 
et 
31ème 
semaine
s 

12
èm

e  s
éq

ue
nc

e Les pronoms 
indéfinis  
Le C.C.M 
Le D.C.T. 

Subjonctif 
présent auxiliaire 
être/avoir. 
Subj.- présent 
des verbes du 1er 
groupe 

Le pluriel des 
noms 
composés  

Autour d’un 
mot 

Le récit. 

32ème semaine affinement du projet  

33ème et 34ème 
semaines 

Révisions et Soutien individualisé 

N/B : Remarques sur le cycle primaire : 
1- Une enveloppe horaire équivalant à une semaine est laissée à l’initiative de l’enseignant 

pour l’élaboration et l’affinement d’un projet de classe.  
2- veiller à la diversification dans le choix des supports (conte, BD, faits divers, récits.) 
3- Prévoir, selon les niveaux, quatre à neuf arrêts-bilan d’une semaine chacun (voir tableau ci-

dessus donné à titre indicatif) 
4- Prévoir en moyenne deux projets individuels ou collectifs de recherche par année scolaire 

dans le but de favoriser l’auto-apprentissage et l’ouverture de l’école sur le monde. 
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2-8) Progression concernant La 4ème année du cycle intermédiaire 

 

  Communication et Actes de langage lecture 
1ère semaine  Evaluation-dignostic 
2ème et 3ème 
semaines 

1èr
e  s

éq
ue

nc
e 

féliciter  
exprimer un jugement 
 

Le choix des supports doit être 
varié : conte, B.D, faits divers, 
récits, documents authentiques. 
Ces supports doivent permettre le 
développement des compétences 
précitées (compétences 
sociologiques, culturelles et 
intellectuelles). 
 4ème et 5ème 

semaines 

2èm
e  s

éq
ue

nc
e 1-5 situer une 

action dans le 
temps  

 
1-6 localiser  

 
1-7 Designer 

1-8 NB : 
variations sur les 
changements de 
milieu, d’identité 
du locuteur, ou de 
sa situation  

 
6ème et 7ème 
semaines 

3èm
e  s

éq
ue

nc
e 

1-9  demander et 
donner des 
informations 
pratiques 

1-10 Parler des 
propriétés, 
qualités/défauts 

Insister sur les 
éléments langagiers 
déjà acquis  

 

8ème et 9ème 
semaines 

soutien et approfondissement  
Soutien individualisé 

10ème et 11ème 
semaines 

4èm
e  s

éq
ue

nc
e 

1-11 Observer 
1-12 Comparer les qualités, les défauts des 

éléments désignés  
1-13   
1-14 Les métiers (Aimer, ne pas aimer, 

justifier) 
 
NB. : Varier les choix et les catégorisations 

 

 

12ème et 13ème 
semaines 

5èm
e  s

éq
ue

nc
e  

 
 
La Détermination temporelle 
 

 

14ème et 15ème 
semaines 

6èm
e  s

éq
ue

nc
e Donner un ordre/Exprimer une prescription 

 
Recommander /Donner des conseils 
 

16ème et 17ème 
semaines 

soutien et approfondissement  
Soutien individualisé 

18ème et 19ème 
semaines 

7èm
e  s

éq
ue

nc
e  

 Exprimer une restriction 
 
Cas particuliers /Règle générale 
 
L’inclusion et l’exclusion 
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20ème et 21ème 
semaines 

8èm
e  s

éq
ue

nc
e  

Parler de son état physique 
 
Parler de soi en public 

 

22ème et 23ème 
semaines 

9èm
e  s

éq
ue

nc
e Exprimer la Modification d’un état 

(constater, décrire, observer…) 
 
 
Prendre rendez-vous 

 

24ème et 25ème 
semaines 

soutien et approfondissement  
Soutien individualisé 

26ème et 27ème 
semaines 

10
èm

e  s
éq

ue
nc

e Demander la cause de 
(expression de la 
cause, prévoir et 
éviter un éventuel 
résultat négatif 
 
L’Obligation 

  

28ème et 29ème 
semaines  

11
m

e  s
éq

ue
nc

e  
Demander une information sur un fait 
continuel 
 
 
Faire une proposition, suggérer  

 

30ème et 31ème 
semaines 

12
m

e  s
éq

ue
nc

e  
 
Conseiller quelqu’un 
 
Exprimer la manière 

32ème semaine Affinement du projet 
33ème et 34ème 

semaines 
Evaluation, soutien et consolidation 
Révisions et Soutien individualisé 



  خــاتمــة: اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  

 

  خاتمة
  
  

يتضح من خالل التحليل السريع لبنية المناهج التربوية للتعلـيم االبتـدائي، بسـلكيه األساسـي     
والمتوسط، أن المواد الدراسية واألنشطة التي تساهم أكثر من غيرها في تعزيـز الهويـة المغربيـة    

العربية، اللغة األمازيغية، التاريخ، التربية على المواطنة، الجغرافيا، التربيـة  التربية اإلسالمية، اللغة (
من الغالف الزمنـي فـي السـلك     70%خصص لدراستها حوالي  ذقد حظيت بعناية خاصة إ )الفنية

  .في السلك المتوسط 25%األساسي و 

واألنشـطة األخـرى أن   كما يتضح من خالل القراءة المتأنية للمناهج التربوية للمواد الدراسية 
المعتمد في الوثيقة اإلطار لالختيارات والتوجهات التربوية والمتمثـل   -التزامها بالمدخل البيداغوجي 

في اختيار المفاهيم  -القرار ذفي تربية المتعلم على القيم، وتنمية كفاياته، وتربيته على االختيار واتخا
  .ربية واالعتزاز بها لدى المتعلمواألنشطة البيداغوجية يعزز ترسيخ الهوية المغ

باإلضافة إلى تركيزها على ترسيخ الهوية المغربية بمختلف أبعادها وروافدها، تتميز بحرصـها  
على تفتح المتعلم على بيئته الطبيعية والبشرية، وإعداده لتفهم االختالف في جميع مجاالت األنشـطة  

  .اإلنسانية، والتعامل إيجابيا مع اآلخرين

ا الحرص على الخصوص في األهمية التي حظيـت بهـا اللغـات باعتبارهـا أدوات     ذويبرز ه
التواصل وتربية الحواس والتربية الفنية والنشاط العلمي باعتبارها أدوات استكشاف البيئة الطبيعيـة،  
وفهم أسرار توازنها، ومعرفة فوائدها بالنسبة لإلنسان، وبالتالي االقتناع بضرورة التدخل الفعلي فـي  

  .المحافظة على التوازن الطبيعي
  



  

  

 

أعضاء لجان مراجعة المناهج التربوية المغربية 
  للتعليم اإلبتدائي والثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي

  

  

  التربوية والتوجهات االختيارات لجنة أعضاء  .1

 حمـاني .. سحبان الحسين.. أمزيل حسن.. الوهابي لمريني امينة.. ساكو امحمد.. بوكوس احمد.. السطاتي احمد.. الريسوني احمد

 الـرحيم  عبد.. بناني الطيب.. الشكيلي الطيب.. رضوان سليم.. الكرافس سعاد.. الشامي احمد رضا.. السعيدي خال.. بنيس حورية.. أقفلي

 اللطيف عبد.. بنشريفة يفاللط عبد.. الخطيبي الكبير عبد.. سرسي القادر عبد -الشدادي السالم عبد.. الهاروشي الرحيم عبد.. السجلماسي

.. مـادي  لحسـن .. الـزاز  كريم.. بادا بن عمر.. المساري العربي.. بنجلون عثمان.. بنعجيبة الوهاب عبد.. كمال اللطيف عبد.. حرتوت

.. برحيـل  محمد.. الناصري محمد.. القاسمي محمد.. الطوزي محمد.. الرزكي محمد.. ابريك محمد.. النزاري أمين محمد.. ربيع مبارك

 عنقـا  المختـار .. بالحسـين  محمـود .. يسـف  محمـد .. سيناصر عالل محمد.. عباد محمد.. شبعة محمد.. جسوس محمد.. بنيس محمد

  .العوفي الدين نور.. الصايل الدين نور.. الحق عبد منير.. االدريسي
  

  التخصصات متعددة البيسلكية اللجنة أعضاء  .2

 ادريس.. لمقدم آيت يوسف ابن.. لمريني أمينة.. البوشاري إدريس.. موساوي أحمد.. فرتات أحمد..ضعيف أحمد.. اللويزي أحمد

 عبـد  أبـو  الحسـن .. النبلـي  حسن.. المجدوبي حسن.. جدي بن التهامي.. الحياني بوشتة.. بوحمالة بنعيسى.. الكراوي امحمد.. الحاجي

 اإلدريسـي  زعـيم  خديجة.. الصمدي خالد.. لحنيكات حميد.. نايةلع الحسين.. سحبان الحسين.. جراد الحسين.. أنجار آيت الحسين.. القادر

 الجليل عبد.. الفائز الطاهر.. الدليمي سميرة.. حليم سعيد.. صدقة رشيد.. بغور رحال.. أداسكو خيرة.. العلمي الخمار.. واهمي خديجة ..

.. أحكيـك  القادر عبد.. ميلي السالم عبد.. اليعقوبي المالس عبد.. سحنون الحليم عبد.. بلخضر الحق عبد.. السرغيني الحق عبد.. الطليمات

 المالـك  عبـد .. اإلدريسي اهللا عبد.. أعماو اهللا عبد.. حرتوت اللطيف عبد.. بنسعيد اللطيف عبد.. المراكشي الكريم عبد.. عواد القادر عبد

 العياشـي .. المراكشـي  عمر.. لعرج عزوز.. لخطابيا الدين عز.. اكنينح العربي.. بنصبيح الواحد عبد.. المزواري المجيد عبد.. بنزكور

.. الرملي محمد.. الخمري محمد.. بور مبارك.. السرغيني لطيفة.. عديلة فاطمة.. صالح فاطمة.. شفيقي فؤاد.. بالمين فؤاد.. الصرحاني

 محمـد .. غـوات  محمـد .. وسـتيت  محمد.. بواب محمد.. بصراوي محمد.. باحو محمد.. باحلو محمد.. اليوفي محمد.. المسعودي محمد

 مصـطفى .. فضـي  المصـطفى .. ضلي مصطفى.. الراصي مصطفى.. الدردابي مصطفى.. الحاج نايت محمد.. مخشان محمد.. فارودي

 الـدين  نـور .. المـذكوري  نعيمـة .. الشـرايبي  نعيمة.. الدمناتي نزيه.. عشوري مولود.. بوجمال المهدي.. العكاري المعطي.. يعقوبي

.    مبـروك  محمـد  ..محمـد غـوات   .. الحسن حاسـين  .. محمد شهيب .. احمد الحمومي . .الشامي يونس.. الشبيهي هيبة.. الطاهري

  .مصطفى حاتمي
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ـ .. جياللي السايب .. بنيوسف آيت المقدم .. احمد بوكوس :  اللجنة المكلفة باللغة األمازيغية:  زعير زمور سال الرباط جهة ين الحس

.. مـوحى النـاجي   .. محمد سغوال .. محمد الطايفي .. فاطمة صديقي .. فاطمة بوخريص .. عئشة بوحجار .. سعاد وسيكوم .. مجاهد 

الحسـين  .. الحسين المنظـور  .. الحسين آيت باحسين .. بلعيد بودريس .. ادريس ألمو .. احمد عصيد .. احمد حداشي .. ميلود الطايفي 

محمـد  .. محمد اودادس .. فاطمة اكناو .. علي حسني .. عبد الرحمان بلوش .. سعيد كمال .. حوسى يعقوبي .. لي حماني أقف.. سحبان 

 طـروب  : التربيـة الموسـيقية  .. هنو لعـرج بـوكرين   .. موالي الحسن أبو عبد القادر .. مريم الدمناتي .. محمد مخليص .. بودهان 



  

  

 محمـد ..  بالمـين  فؤاد..  الملياني الرحمن عبد..  الحياني بوشتى : التربية التشكيلية..  بنريسول مصطفى..  بنعدو محمد..  السرغيني

 محمد..  بلفقيه محمد..  باكريم محمد..  فرتات احمد..  كيروم حمادي : الفنون السمعية والوسائطية..  بوجمعاوي مصطفى..  عالم علي

 العلـوي  فوزيـة ..  الرفاص فتيحة..  صالح فاطمة..  المهدي صباح..  أداسكو خيرة : اللغة اإلنجليزية..  عمي ايت المختار..  عريوس

..  طـه  فتيحة..  مدرصي حفيظة..  جدي بن التهامي..  المقدم ايت يوسف بن..  البختي احمد:  اللغة الفرنسية..  نجبي محمد..  الركيبي

 حميـد ..  المـذكوري  حبيبـة ..  العبودي الدين جالل.. ي شهب تهاميال:  اللغة العربية..  الجابري يمينة..  أمالل محمد..  قدوري مبارك

 مـوالي ..  باخاال مصطفى..  اليمالحي محمد..  البوري محمد..  المراكشي عمر..  السعود ابو اهللا عبد..  الطاهري السالم عبد..  احميد

 نجيـة ..  الـداخش  مليكـة ..  بوسعيدي مريم..  النحلي للطيفا عبد..  الدليمي سميرة : اللغة اإليطالية.. رشيد بنتيمية ..  المرادي الحسن

نزهة العلوي .. عبد الناصر الطويل .. محمد الجامعي .. مصطفى مبروك .. سعيد العراقي .. خالج الخروبي :  اللغة األلمانية..  بلخيري

 أمينـة :  الرياضـيات .. فاروق الشـرايبي  .. ي احمد الراشد.. محمد النصير .. عبد الرزاق القادري .. محمد برباش .. محمد زوكار .. 

:  اإلعالميات..  واحدي محمد موالي..  وانجين محمد..  حمادي كريم..  الغزالي المومن عبد..  صدقة رشيد..  أبي الحبيب..  الناصري

العلوم ..  مطرون مينة..  زكانيالو محمد..  عمي آيت محمد..  بنموسى الحفيظ عبد..  ميارة سعاد..  جراد الحسين..  المحرشي ابراهيم

..  العلـوي  خديجة..  لمعالوي حميد..  لعنايت الحسين..  مهراوي جميلة..  بالي بيالل..  الوردي ادريس..  السرغيني احمد : الفيزيائية

 الـرحيم  عبـد ..  أوسـنان  الرحيم عبد..  القوطي العزيز عبد..  العسري اإلاله عبد..  بنداوود صالح..  الرميقي زهرة..  التيجاني زهرة

 الكبيـر  عبـد  : التربية األسـرية ..  حجي سعيد محمد..  بلعيش محمد..  بطيط محمد..  الرملي محمد..  الرقيوق الغني عبد..  السباعي

 السـعيد  : الهندسة الميكانيكيـة ..  الشرايبي نعيمة..  الوعظي نزهة..  بريك محمد..  ناجي السرغيني لطيفة..  لعرج عزوز..  بوطبسيل

 نجيـب ..  العيسـاوي  محمـد ..  الخيـاط  محمـد ..  ناجي الناصر عبد..  الكوال القادر عبد..  الشيخ بن العزيز عبد..  يرالهوا البكاي

..  بحـدة  الرحمـان  عبد..  الروغي الرحمان عبد..  الميموني الحسن..  السفاني احمد:  الهندسة الكهربائية..  سرار وفاء..  البونصري

 : االجتماعيـات ..  سـتيتو  محمـد ..  عطة بن أمين محمد..  عمي لحبيب..  فهيم الواحد عبد..  بوزيد العزيز عبد..  العمري يزالعز عبد

..  بـاحو  العزيز عبد..  عفان الحميد عبد..  الدحاني اإلاله عبد..  واهمي خديجة..  شكير حسن..  خلدون ثورية..  الوهابي لمريني امينة

..  العـدناني  ابراهيم..  عزيمان أسماء:  علوم الحياة واألرض..  الشبيهي هيبة..  الزرهوني نورة..  الغراري وزيةف..  أحضايس فاطمة

 مبـارك ..  زريكم لطيفة..  عزوفي فتيحة..  وتعمي اهللا عبد..  الفائز الطاهر..  اإلدريسي زعيم خديجة..  برحمة امحمد..  ابرانكي احمد

  .عمي مختارال..  طريق محمد..  الوردي

  

 آيـت  ابـراهيم :  اللغة الفرنسية..  العاطفي العزيز عبد .. الخمال السالم عبد .. صابر احمد : التربية التشكيلية : تطوان طنجة جهة

 الحسـين :  اللغـة العربيـة  ..  الحـداد  الدين نور..  أشغاف مصطفى .. اقريقز اهللا بدع..  حرتوت اللطيف عبد..  وهبي احمد..  ابراهيم

 عـالل ..  البـوليفي  احمـد  : العلوم الفيزيائية..  الفهري محمد..  اعصيفر فاطمة..  بنصبيح الواحد عبد..  أزيار السالم عبد..  لغيالنيا

 البشـير  .. الزبـاخ  أحمد : التربية اإلسالمية..  فضي المصطفى..  خالدي محمد..  الراضي محمد .. يعيش ابن محمد..  محمدي الحسن

..  الحفيـاني  محمـد ..  الحضـراتي  محمد..  البقالي محمد..  مرزوق الواحد عبد..  الخمليشي الهادي عبد..  الصمدي الدخ .. الريسوني

..  الميصـي  بوسـلهام :  الترجمـة ..  عجيبـة  بن يوسف..  السوري الدين نور .. مصباح نزيهة..  المسعودي محمد..  الكسويري محمد

..  اويشـى  محمد..  الرهوني محمد..  الصرحاني العياشي..  االدريسي الهادي عبد..  امحجور سعيد..  برهون رشيد .. مسعودي حفيظة

..  لحنيكـات  حميـد ..  الخطيـب  الحسين..  الكراوي امحمد..  الفاسي احمد : االجتماعيات..  الحاج نايت محمد..  الخالدي سعيد محمد

 حسـن ..  القنايشـي  بتـافري ..  زكـري  امال : اللغة اإلسبانية..  الغازي مدمح..  العبودي اهللا عبد..  المسكين الطيب..  ضمير السعيد

علوم الحيـاة  ..  العلمي ادريس بن المفضل..  المصباحي فريدة..  عديلة فاطمة..  الشعايري العزيز عبد..  االزهاري الخدير..  المجدوبي

 محمـد ..  الـرويس  الرحيم عبد..  اللوزي سعيد..  يـاالدريس يالجنات رشيد..  بوزكري اسية .. بالحاج احمد..  بناني أمال : واألرض

  عامري  المصطفى.. خضور  مصطفى..  العلوي مصطفى..  الدردابي مصطفى..  مخشان محمد..  لكماني محمد..  بنجابر

..  خورطـا  القـادر  عبد..  ميلي السالم عبد..  مرزوق الحق عبد..  اليعقوبي رشيد..  قنبولي جمال:  التربية البدنية:  الحسيمة جهة

  . برادة الدين نور.. عزوزي محمد..  بنعبو الكبير..  قريشل عزوز..  االدريسي عزوز..  المكي أو عدناني..  الزرهوني المجيد عبد



  

  

..  يالمـزوار  المجيد عبد..  المراكشي الكريم عبد..  الزوندري سعيد..  الشايطي حمادي:  مبادئ التكنولوجيا:  ورديغة سطات جهة

  . كرفاص محمد..  الشعتاتي محمد..  السعيدي محمد..  رضوان الهادي عبد

 محمـد ..  رزاقي لحسن..  باحسين اوعسى..  أوصالح القادر عبد..  القادر عبد أبو الحسن : اللغة اإلنجليزية : تافياللت مكناس جهة

ـ  الحسين..  الحاجي ادريس : رنسيةاللغة الف..  اليعقوبي مصطفى..  لروز محمد..  شكير محمد..  القندوسي  الجليـل  عبـد ..  ذورـالمن

 الـدين  نـور ..  فـؤاد  مهدي..  بوجمال المهدي..  مرتقي محمد..  السعيدي محمد..  الطيبي الرحمان عبد..  بلخضر الحق عبد..  القديم

 أمـين  محمد..  العزري صفية..  شرجان وبالمحج..  معروفي بنعيسى..  بوحمالة بنعيسى..  فرشوخ احمد : اللغة العربية..  الشلواطي

محمـد  ..  بجحـيح  احمـد ..  نشـاد  آمنة : الترجمة..  دنكير الدين نور..  النمار محمد..  كنوف محمد..  عفط محمد .رـقصي محمد.. 

 خزرون مدمح..  الخليفي محمد..  حرضيري محمد .. بوعزي محمد .. صهيل الحسين..  البوشاري ادريس..  جوهري احمد.. بوعزى 

..  منصف الحق عبد..  منوزي حسن..  بلحسين احمد : الفلسفة..  الذهبي نجية..  طيبي علوي هاشم موالي..  موساوي احمد موالي.. 

  .فارودي محمد..  عبدالوي محمد..  باعكريم المجيد عبد

 اإللـه  بدع..  علمي والي الدين صالح..  لرحمونيا التهامي .. بمغزة إيطو..  اهللا حرمة أحمد:  العلوم الفيزيائية : بولمان فاس جهة

 عبـد  : التربية اإلسـالمية ..  احمد بابا مينة .. الزكاوي مصطفى .. عالمي محمد .. مجدول الكريم عبد..  الحجامي الكريم عبد..  ضافي

..  كوزي محمد..  بنزينب محمد..  شنوف بن محمد .. مسعود بن المجيد بدع..  منار اهللا عبد..  باكري للطيف..  عبد..  الرافعي السالم

.. ..  مـزروب  ادريـس ..  المنصوري ادريس..  بلخيري احمد..  الجاي احمد:  اإلجتماعيات..  وانـص ىـمصطف..  يحياوي ربوحي

 عبـد ..  بنيس الكامل عبد..  ملولي الرحمن عبد..  الرواضي صالح .. احمد ايت خديجة.. ..  مستقيم خالد..  باجة حسن..  بنعيسى اموب

 محمـد ..  الخالـدي  محمد..  حيرت حسن.. ..  الزهراوي فريد..  الوجاني عمر .. اكنينح العربي .. كروان الواحد عبد..  القنديل المجيد

 رغينيالس الحق عبد..  النجاري خالد..  لرحالي احمد : اللغة اإلسبانية..  الدمناتي نزيه..  موساوي محمد .. دادسي فيصل محمد..  خالد

 محمـد  .. العروسـي  محمـد ..  حليم فاطمة..  الجرموني اهللا عبد..  ملوكي الكامل عبد..  عواد القادر عبد..  قاضي ولد العزيز عبد ..

..  مسـاعد  محمـد ..  الخطـابي  الـدين  عز..  العلمي الخمار..  كثير دريسا:  الفلسفة.. ي افجا نعيمة..  العدوا نجيب محمد..  عكيوي

 عبـد ..  حميـدوش  الكريم عبد..  حليم سعيد..  صبري ابراهيم : المواد اإلسالمية للتعليم األصيل.. عبد الكريم السكاكي ..  سممبت مفتاحة

رحمة الرانكـو  .. رحموش السقسيقي .. احمد الوارثي ..  يزياك محمد..  كمان محمد..  بصراوي محمد..  شاوش العربي..  شريفي اهللا

 عبـد ..  هيتمي احمد..  عرباوي احمد..  حسيني الصقلي ابراهيم : التعليم االبتدائي.. محمد حديود .. راهيم بيوض اب.. محمد بنعربية .. 

  .سالم كويندي..  العكاري المعطي..  نجار مصطفى..  بحباح محمد..  نزكورب المالك عبد.. األزرق  الفتاح عبد..  الهيتمي الحق

 اهللا عبـد ..  الصـغير  اللطيف عبد..  أكومي الكريم عبد..  مذكور الرحيم عبد..  هال حمدا : الرياضيات : تـتانسيف مراكش جهة

 زكريـاء  اللطيف عبد..  االناضولي خديجة..  أنجار أيت الحسين:  اإلعالميات..  باحلو محمد..  الكحل محمد..  روان عمر..  اإلدريسي

ـ  إلهـام :  العلوم الفيزيائية..  الكومي السالم نور..  زهيد دينال نور..  حاتمي مصطفى..  بونار محمد..  أجينان محمد..  ..  اويـشيش

..  الـدين  بدر محمد..  الخمري محمد..  باللي لطيفة..  شفيقي فؤاد..  الفاتحي النعيم عبد..  إشخاخ العزيز عبد..  المناوي الرحمان عبد

..  ماجـد  زكية..  بغور رحال..  بحيح احمد..  قبون حسن:  عليم األصيلالمواد اإلسالمية للت..  الورياغلي نجيب محمد..  بنعمارة محمد

 محمـد ..  الناصـري  المجيد عبد..  شكور اهللا عبد..  حاتم اهللا عبد..  قيروش العزيز عبد..  بوخيزوا العزيز عبد..  المعقول الجليل عبد

 احمـد  : التعليم االبتـدائي ..  الصوفي الدين نور..  بلبياض محمد..  عتو اوالد محمد..  اليوفي محمد..  باهللا المعتصم محمد..  أولحيان

 المجيـد  عبد..  بنطايح العزيز عبد..  باسين العزيز عبد..  إيزال العزيز عبد..  التالي عائشة..  بنعيسى حياة..  رشيدة انزالبي..  تسويت

..  الصـغير  بـن  محمد..  بلقاضي محمد..  إيزدي محمد..  اركور لطيفة..  الرحالي الفاروق..  بي العربي..  جويد الواحد عبد..  صنك

 الحسـن  مـوالي ..  عبـدالي  مليكة..  اليعقوبي مليكة..  الراصي مصطفى..  مفك محمد..  كمال محمد..  فردوس محمد..  حبجية حمدم

 عبـد ..  الهاللـي  الرحمـان  عبد..  العصامي الطيب..  لعتيتوي حسن.. سمالق ابراهيم..  مضار التيجاني ادريس : االقتصاد..  السبطي

  ضلي المصطفى..  الحوزي محمد..  يحيى عيسى..  بلمودن عمر..  حفوي الواحد عبد..  اليماني اهللا عبد..  بنسعيد اللطيف

 مبـارك  .. المعاشي لعبياد..  األزهري الحق بدع..  المنصوري بوسلهام .. ضعيف أحمد:  الرياضيات:  الكبرى البيضاء الدار جهة

..  سـحنون  الحلـيم  عبد..  ناديوب سميرة..  هالل الحسن : العلوم الفيزيائية..  مبروك محمد..  لعنابي محمد..  بلخيرات محمد .. بور



  

  

 احمـد  : الفلسـفة ..  بومهمازة محمد..  بولنوار محمد .. البويهي مبارك .. مسافي اهللا عبد .. عشو بن القادر بدع..  الحمدي العزيز عبد

 المصـطفى  .. الوهاب عبد محمد..  اعمور علي..  ورد اهللا عبد .. فديوي الكريم عبد..  ازرويل الرحيم عبد..  سحبان الحسين .. امزيل

..  زعفرانـي  جمال .. شكيب الدين جمال..  سرحان اسماعيل:  التعليم االبتدائي..  الرحيم عبد الدين نور..  فرطميسي نجيب..  ادميلود

 عمـر ..  بلعسل المولى عبد..  فؤادي اهللا عبد..  خماني اللطيف بدع .. مهير العالي عبد..  درنا السعدية..  احرير ةخليف..  بربيش جميلة

 رامي أمينة : التربية البدنية..  أبوتاي نعيمة..  مديان محمد..  باحو محمد..  الذيب محمد .. الحريري محمد .. طواو لحسين .. البلغيتي

 حسـن ..  الرامي بومديان..  الجعفاري بهيجة .. نـالدي فتح احمد..  بنشكري احمد..  اللويزي احمد..  القرفلي حمدا .. الطناني احمد.. 

 اهللا عبـد .. أعمـاو  اهللا عبد..  بوكار عائشة..  خديجة صبار .. متيب صالح..  صبري سندس..  مسلك رشيد..  بنصهري حميد..  النبلي

 .. عـاقول  مصطفى .. نوزهي محمد..  قرقور محمد..  الطيوبي محمد .. محايد المحجوب .. بلمغار فتيحة .. البكراوي العربي..  يوس

محمـد  .. محمـد مفيـد   .. جمـال األزرق  .. محمد اليزمي إدريسي .. احمد الحمومي :  هندسة التدبير المحاسباتي..  رـالصغي المكي

محمد شـهيب  .. علي بنزيان واريتيني .. عبد الرحمان الهودي .. شنتوفي محمد علمي ال.. ادريس بصري .. سعيد الغزواني .. المهداوي 

.. مليكـة عبـادي   .. الحسن التاقي .. فاطمة الزهراء أرهام .. فاطمة بوجادي .. نزيهة كزوز .. نادية كريم العلوي .. فاطمة واهمي .. 

خالد سـنادرو  .. احمد حمداش .. عبد الصمد ديبي .. مة يوسف بوعزا.. محمد ابو طاهر .. جمال خومري .. محمد شاد .. مبارك أقديم 

حسـن  .. عبد اهللا مكوني .. محمدي هوالني .. عبد اللطيف سكوك .. محمد حدو .. لحسن اوحسي .. محمدي سفياني .. محمد قطفير .. 

.. مليكـة كنـا   .. نور الدين هجري ..  نعيمة بامعروف.. الحسين الخابو .. وفاء الزوبيدي .. امين الخمار .. احمد لحطاني .. عاطي اهللا 

الهندسـة  .. محمد عبيـد  .. ناجي بريشة .. خليفة المنصوري .. الحسين الشهيبات :  الهندسة الميكانيكية ..علي أبرياج .. السعدية العولة

الحسن حاسين :  ندسة الكيميائيةاله.. عبد العزيز باعية .. عمر بوعطان .. محمد غوات .. عبد القادر بفدن .. حسن الوافق :  الكهربائية

  محمد بويمان.. رشيد لياسي .. بوشعيب شفيق .. المصطفى غريب .. عبد السالم الشغواوي .. 
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