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 معلومات عامة حول المشروع-1

 3و   2الوحدات التعليمية  مّدة اإلنجاز
 ـحــيـوان األلـيــفالـ عنوان المشروع

     اكتساب تقنيات و مهارات إبداعية للتواصل انطالقـا من فعل يحقق تداخل المواد أهداف المشروع
 واألرنب ؟  للسلحفـاة... صديق أم عـدو  اإلنسان. وصف المشروع
 إنتاج مقـلمة أو مطوية المنتوج النهائي

 يّةــــــــــــــات األفقـــــــــــالكفـاي
 االجتماعيالبعد الوجداني   البعد المنهجي البعد التواصلي العرفـاني  البعد

 المعلومات  استثمار   *

 حل مسائل   *

 ممارسة الفكر النقدي  *

 ممارسة الفكر اإلبداعي *

 التعامل مع المكان و الزمان   *

التواصل بكيفية     *
 مالئمة

 اعتماد طرق عمل ناجعة   *

ستغالل تكنولوجيا  ا     *
 و االتصالالمعلومات  

 تحقيق اّلذات  *

 إقـامة عالقـات متوازنة مع اآلخرين   *

 التعاون في العمل   *

 إبداء حس قيمي أخالقي  *

 
 البيداغوجي للمشروع االستثمار-2

 

 النشاط المجال

  

 الكفايات النهائية

  

 مكون الكفاية

  

 األهداف البيداغوجية للمشروع

 تواصل شفوي الـلـغـة الـعـربـيـة

اآلخر منجزا أعماال  يحاور  
لغوية محترما السلوكات  

 التواصلية

 ينتج خطابا

         يطلب تعيين الذوات و يعينها 
           يطلب تعيين الحدث غير المنقض

 في الحاضر و المستقبل و يعينه
           يطلب تعيين االبتداء و االنتهاء

 و يعينهما في الفضاء

 يتقبل اآلخر
         ت إلى اآلخرينص 
                 يقبل رأي اآلخر 
                 يقبل العمل مع اآلخر 



 قراءة

  
يقرأ نصوصا سردية  

متنوعة موظفـا قدراته  
 في بناء المعنى

  
يتصرف في النص  

 تصرفـا يدل على الفهم

           يقرأ الجملة قراءة مسترسلة و
 منغمة باعتبار عالمات التنقيط

           يقرأ و يكتب المقطع منفردا و
 داخل المفردة

         يعيد كتابة الجملة 

 علم األحياء العلوم و التكنولوجيا

حل وضعيات مشكل  
دالة بانجاز بـحـوث و  

 مشاريع

حل وضعيات مشكل  
دالة بانجاز بحوث و  

مشاريع متصلة بالوظائف  
الحيوية للكائنات الحية  

 في عالقتها بالمحيط

  
           تعرف أهم األغذية التي يعيش

 و الحيوان عليها اإلنسان  

           ربط العالقة بين كيفية التنقـل و
 األعضاء المستعملة في ذلك

 التنشئة الفنية

 التربية التشكيلية
التعبير و التواصل  

 بانجاز مشاريع

انجاز مشاريع باعتماد  
الخـطـوط واأللوان  

 المسـطحات و المجسمات

          إنجاز رسوم باعتماد األلوان 

          إنجاز مجسمات 

التربية  
 الموسيقية

التعبير و التواصل  
بتوظيف القدرات  
 الصوتية و اإليقـاعية

و        يعبر الـمتـعلّـم  
يتواصل بتوظيف  
و   الـقـدرات الـصوتية

 اإليقـاعية

          األداء السليم لألنشودة 

         دة اإليقـاعيةمسايرة اإلنشاد بالوح 

 

 مراحل إنجاز المشروع -3
 الموعد الزمني الموارد الــمــسؤول المـهـام

االنطالق من مدار االهتمام موضوع  
 الدرس: 

"البيئة و المحيط" للوصول للتحاور  
 حول

 "عالم الحيوان"

 المعّلمة+ المتعلمون

        مشاهد مصـورة 

        نصوص القراءة 

        لـعب 

        قـصص 

           اليوم الحادي عشر
 الثانيةمن الوحدة  

 

إعداد قـائمة الموارد الضرورية و  
 تعرف المتوفر

 منها.
تقـاسم المهام لتوفير بقية الموارد  

 الضرورية.

 المعّلمة
 + 

 المتعلمون
+ 

  األولياء
  

 

        سلـحـفـاة 
         أرنــب 
        قـفـص 
        بقطع من الخش 
         أوانـي بالستيكية 
        ورق مقـوى 
        علب أدويـة 
         ألوان 
        مـقصـات 
        ... لـصـق 

           اليوم الثالث عشر من
 الثانيةالوحدة  

 

 إنجاز المشروع -4

 الموعد الزمني المسؤول المهام النشاط



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جذاذة تنشيطية للمشروع البيداغوجي
 

 مالحظات أنشطة المتعلم أنشطة المعلمة النشاط فترات االنجاز مراحل االنجاز

 تفصيل المهام و إنجازها

 ين إلى ورشات.تقسيم المتعلم 

 توزيع األدوار 

البحث عن معلومات و صور      .1
 " األرنب " و " السلحفـاة "   تخص

 

      توفير سالحف )إن أمكن(    .2
 و أرنب صغير

   توفير المواد لصنع السياج      .3
 الخشبي و المقـلمة

 تنظيم العمل و مراقبته    .4

اإلخبار عن المهام            -
 المنجزة

 مساعدة و نصائح         -

تنفيذ المهام المرتبطة           -
 بالمشروع

 المعّلمة
 + 

 المتعلمون
+ 

  األولياء
 

    اليوم الحادي عشر من
 الوحدة  الثانية

  

     اليوم الثالث عشر من
 الوحدة  الثانية

 

 

 متابعة تــقـدم اإلنجاز

   و     اليوم الحادي عشر
الوحدة    الثالث  عشر من

 الثالثة

 

 تنفيــذ المهام
   حصص التربية التقنية 

 و التشكيلية 



 اقـتـراح الـمـشـروع

 2الـوحـدة  
 13الــيـــوم  
  

 تـــوا صـل
 شــفـــوي

 االستكشاف:
مشهدا    تعرض -

مصورا مرفوقـا بسند  
سمعي " حيوانات  

 الضيعة "
  
  

 الهيكلة:
تعرض مشخصة "  -

 سلحفـاة " و تسأ ل:
ما رأيكم في هذا   ←

الحيوان، هل هو  
 أليف؟

  
  

 أين تعيش؟  ←
  

ماذا تريدون أن   ←
 تعرفوا عن السلحفـاة

 و كيف؟

  
 يتأمل المشهد -
 يستمع -
يسمي الحيوانات التي استمع إليها   -
 وظيف مكتسباته اللغوية.بت
 يجيب: -

   .السلحفـاة حيوان أليف 
   .السلحفـاة صديقتنا 
   السلحفـاة هي التي رافقتنا 

 منذ البداية. 
   .السلحفـاة تعيش في الحديقة 
   السلحفـاة تعيش في البحر 

 يتفـاعل تلقـائيا. -

  

 ـراء ةـــقـ

 المراجعة:
  

 االستكشاف:
تقترح نصا مكتوبا   -

 سبورة و تسأ ل:على ال
" ماذا يربي منير في  

 حديقة المنزل؟ "
 الهيكلة:

إمالء لبعض كلمات    -
 النص: ) َمـــــــرَاُم /

ي /   السُّلـَْحفـَاُة / تـَْمش 
 الَمْدرََسة...(

تقترع النص على   -
 قصاصات.

تراقب أعمال   ←
التالميذ و ال تتدخل إال  

 عند الضرورة.
 

 يعين بعض المفردات المكتسبة. -
 يعين بعض الجمل المكتسبة. -
  
 يقرأ النص قراءة صامتة: - 

.  َمرَاُم ف ي َحد يقـَة  الَمْنز ل 
اة .  ُمن يُر يَـلـَْعُب َمَع السُّلـَْحفـَََ

ي بـ ُبْطٍء تـَْحَت الشَـَّجرَة .   السُّلـَْحفـَاُة تـَْمش 
 ُمن يٌر ُينَـاد ي:

 اة . "" َسلـَْمى َهيَـّا نـَلـَْعُب َمَع السُّلـَْحفَـ 
 رَدَّْت َسلـَْمى:

 " َسأذَهُب إلـَى الَمْدرََسة  يَـا ُمن يُر. "
 يجيب: ................ سلحفـاة. -

يقرأ النص قراءة جهرية مسترسلة   ←
 باعتبار عالمات التنقيط.

  
 يعيد الترتيب جماعيا للنص. -
 يعدل .......... -/ يبدي رأيه -



 اقـتــــراح الــمــشــروع
 2دة  الـوحــ

 13الــيـــوم  
  

 نـــســخ

 
تقترح الفتات   -

مبعثرة تكتب الجملة  
 باعتبار المقـاييس.

  
  
 تراقب عمل التالميذ. -
تصلح األخطاء في   -

 الحين
 

يقرأ الالفتات ثم يعيد ترتيبها للحصول   -
 على الجملة التالية:

 
 يتدرب على كتابة الكلمات على لوحه. -
تابة  يكتب الجملة على كراسه ك -

 مسترسلة و متناسقة.

 

 
 
 
 

 إنـتــاج كـتابـــي

 
 تعرض تمرينا مكتوبا -

 
 يقرأ التعليمة و ينجز المطلوب: -
 

 
أربط بخط حسب ما ورد في النص السابق و أكتب الجملة على  

 كراسي:
     حديقة المنزل.  ●                       

 رسـة.المد  ●                         ●منير في  
 الشـارع  ●                                             

 
 
 
 
 
 

  
 . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

مراحل  
 االنجاز

 مالحظات أنشطة المتعلم أنشطة المعلمة النشاط فترات االنجاز

تنفيذ  
  المهام

تتويج   ←
 المشروع

 3الـوحـدة  
 14الــيـوم  

 حــوار منظم

 الميذتعرض بحوث الت  -
تراقب عمل التالميذ و ال    -

تتدخل إال بمقدار  
 محدود

تسجيل المعلومات على    -
 السبورة بعد تبويبها

 تصليح األخطاء في الحين  -
تراقب مدى تمكن     -

التالميذ من المعلومات  
عن طريق جملة من  

 األلعاب

 يتفـاعل تلقـائيا -
يختار المعلومة المناسبة و    -

قصد  يبوبها مع االستدالل  
 اإلقناع

ن كل تلميذ  يلوّ 

مطويته بكل حرية  

خالل حصة التربية  

التشكيلية باعتماد  

األقـالم الشمعية و  

 األقـالم الملونة

 قــــراءة

يشارك في تحديد المعلومات    -
 و ما يناسبها من صور

يقرأ قراءة مسترسلة و ممتعة ما   -
كتب على السبورة مع الفهم  

 و التصرف
 ينجز المطلوب  -

 إنتاج كتابي

تقترح إنجاز مطوية    -
للمحافظة على  

 المعلومات الجديدة
تقسم تلميذ الفصل إلى    -

فرق و توزع عليهم  
 مجموعة من األوراق

 تراقب العمل و توجهه  -

 يبدي الرأي    -
 يخطط للعمل  -
يوظف الفكر اإلبداعي في    -

 إنتاج المطوية
ينجز كل فريق مطويته   -

 بطريقته الخاصة

 تربية تكنولوجية

توزع المطويات من    -
 جديد ضمن الفرق

تتسلم المطويات من    -
كل رئيس فريق و  

تعرضها على السبورة  
قصد مقـارنة ما هو  
 مؤمل بما هو منجز

ينتقي الصور المناسبة    -
 للمعلومات

 يقص و يلصق -
 يالحظ العمل و يقيمه -
يختار أحسن األعمال قصد   -

يذ  نسخها على قدر تالم
 الفصل

 


