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 مادة التربية على المواطنة مادة الجغرافيا مادة التاريخ س

 أســبــوع الــتــقــويــم الــتـشـخــيــصـــي 1
 ما هو الحق؟ أتعرف المبادئ األولى في التعبير الخريطي حياتنا بين األمس و اليوم: السكن 2
 ما هو الحق؟ أتعرف المبادئ األولى في التعبير الخريطي حياتنا بين األمس و اليوم: السكن 3
 ما هو الواجب/المسؤولية؟ استعمل مقاييس مختلفة حياتنا بين األمس و اليوم :اللباس 4
 ما هو الواجب/المسؤولية؟ استعمل مقاييس مختلفة حياتنا بين األمس و اليوم :اللباس 5
 ما العالقة بين حقي وحق اآلخر؟ أتعرف معنى  الطبوغرافيا :المواصالتحياتنا بين األمس و اليوم  6
 عرض نتائج االنفتاح على المحيط أتعرف معنى الطبوغرافيا حياتنا بين األمس و اليوم :المواصالت 7
 3 2 1أنشطة التقويم ودعم التعلمات  8
 ما العالقة بين الحق والواجب؟ المحيطعرض نتائج االنفتاح على  عرض نتائج االنفتاح على المحيط 9
 ما العالقة بين الحق والواجب؟ أتعلم قراءة خطوط التسوية حياتنا بين األمس و اليوم:التجارة 10
 الحق في االختالف(الرأي) أتعلم قراءة خطوط التسوية حياتنا بين األمس و اليوم :التجارة 11
 الحق في االختالف(الرأي) أتعرف بعض مكونات المناخ :التعليمحياتنا بين األمس و اليوم  12
 كيف اعد وأقدم ملفا أتعرف بعض مكونات المناخ حياتنا بين األمس و اليوم :التعليم 13
 كيف اعد وأقدم ملفا كيف أالحظ واصف ما يشهد على الماضي في مدينتي 14
 عرض نتائج االنفتاح على المحيط كيف أالحظ واصف ما يشهد على الماضي في مدينتي 15
 3 2 1أنشطة التقويم ودعم التعلمات  16
 حقوقي وواجباتي في البيت وتجاه  أسرتي عرض نتائج االنفتاح على المحيط عرض نتائج االنفتاح على المحيط 17
 الطريقحقوقي وواجباتي في  أتعرف نمط استغالل المجال الجغرافي )1امثل في جدول زمني(  18
 حقوقي وواجباتي في الطريق أتعرف نمط استغالل المجال الجغرافي )1امثل في جدول زمني( 19
 حقوقي وواجباتي في المدرسة أتعرف أنماط توزيع السكان )2امثل في جدول زمني ( 20
 حقوقي وواجباتي في المدرسة أتعرف أنماط توزيع السكان )2امثل في جدول زمني (  21
 كيف نمارس مواطنتنا في المدرسة؟ ادرس نماذج من أنشطة السكان ريبا الشهادة الشفويةقاكتشف ماضيا  22
 كيف نمارس مواطنتنا في المدرسة؟ ادرس نماذج من أنشطة السكان اكتشف ماضيا قريبا الشهادة الشفوية 23
 3 2 1أنشطة التقويم ودعم التعلمات  24
 عرض نتائج االنفتاح على المحيط عرض نتائج االنفتاح على المحيط المحيطعرض نتائج االنفتاح على  25
 انتخاب مجلس القسم اصف شكل الحي اكتشف ماضيا بعيدا الوثيقة المكتوبة 26
 انتخاب مجلس القسم اصف شكل الحي اكتشف ماضيا بعيدا الوثيقة المكتوبة 27
 كيف ننجز جريدة مدرسية؟ اتعرف نماذج من األنشطة البشرية االركيولوجيااكتشف ماضيا بعيدا جدا  28
 كيف ننجز جريدة مدرسية؟ اتعرف نماذج من األنشطة البشرية اكتشف ماضيا بعيدا جدا االركيولوجيا 29
 من مجلس القسم إلى المجلس البلدي أتدرب على دراسة مشكل في المجال تكوين ملف حول معلمة 30
 من مجلس القسم إلى المجلس البلدي أتدرب على دراسة مشكل في المجال تكوين ملف حول معلمة 31
 كيف اخطط و أنجز مشروعا لفائدة الجماعة 12 11 10أنشطة التقويم ودعم التعلمات  12 11 10أنشطة التقويم ودعم التعلمات  32
 14 13 12 11أنشطة التقويم ودعم التعلمات المحيطعرض نتائج االنفتاح على  عرض نتائج االنفتاح على المحيط 33

 تقويم إجمالي وإجراءات آخر السنة الدراسية 34
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