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المخططات ال ّ
المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الرراسمي  ،2019-2018و سمييا لضمما دمورل ال يتي مي و تحسمي اارار التروموب والويمراوودي لمواصم ا ا صم حا
ي
منططما سمةويا مكروا لممد م م ما ل سمةرا
التي واشمرتاا واارل الترويما الوطةيما ،تضم المتتشميا اليامما ل ويمراووديا ومي ايمرب الممارسمي الترومويي
المردييا الميتمرل و الميمود واا في الميرا

في مرح تي التي ي االوترائي و المتوسط ،وغرض تيسير قرارل ،فا وتةتيذ المةااج ،وتوحير تةماود المضمامي

في إطار المقط التي يممي المذب تمةعي ل يمم المةمامع الميمار تاوتاما ،والمذب تم ي توضميحم فمي الوقمائك المرافقما ل م يد ممارل ،ومم الةاحيما المةاديما تسمم ممذ
ي
المنططا وتوحير سيرورل تةاود المقط التي يمي وتحقيك التوافك ويةم ووي منطط التقوي الويراوودي ومنطط المراقوا المستمري ل .
ي
المنططما مم ادمد وضمياا حييما
ول يم ،ةط ب م السارل المتتشي مرافقا ااساتذل ناصا ــ حريقي اليار وال يترريس ـمـ فمي قمرارل وفام مومرا ممذ
ي
والترند واستمرار ،درار يد تيريد او تحسي يروةم مةاسوا وفك ما تقتضيم ال تارل المرصورل ،شريطا إنطمار المتتشميا اليامما ل ويمراووديا و مد
التةتيذ،
إدرار ترووب مام ا يتناذ في مذا الشك .
مذكرة منهجية
ويية

ةتائع االستشارل الوطةيا حود التقوي ؛والتي تود

الميمود واا حاليا ،ما افرا

وةرول حود الموضوع وتاريخ ،2017/04/29ضرورل إلارل الةظر في ممارسا

تقارير المتاويا الميراةيا ل سارل المتتشي  ،انت ال

التقوي

في تةتيذ المةامع وسوب القرارل وير الةاديا لاا وما رافقاا م تكوي

 .مما رف المتتشيا الياما ل ويراووديا إلى تاوير الممارسي وكروا لمد توض الرؤى وترف االلتواس و تسم وتحسي اارار الترووب واالرتقار وم،لم
وكحر محاور ا ص ح اال ومو ت وي الم وةي و احترافيا التال ي .تتمقد في المنطط السيةوب لوةار التي ما  ،المنطط السةوب ل تقوي الويراوودي
والمنطط السةوب ل مراقوا المستمرل ل د مارل م الموار الرراسيا في مرح تي التي ي االوترائي و المتوسط في الطوري الميةيي وتةتيذ المةامع الميار
تاوتاا
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المخططات ال ّ
السنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ّ
ي
منطط شامد لورةامع رراسي ضم مشروع ترووب ،يتضي إلى تحقيك ال تارل الشام ا لمستوى م المستويا التي يميا ،اةط قا م ال تارا
و مو
النتاميا ل مياري  ،ويُوةى ل ى مدمولا م المقاط التي ميا المت ام ا.
د منطط ؛تويا ل مارل المقررل ،يةط ك م مستوى م ال تارل النتاميا التي توض موض التةتيذ م ن د وضييا مش ا شام ا وسياقاا اليا
الذب قر يصارفم الت ميذ في حياتم المررسيا او االدتماليا و دم ا م الوضييا الدائيا المقترحا التي تتضي إلى وضييا إرماج و ميالدا محتم ا .ما
يحتوب المنطط ل ى تودياا م الوقيقا المرافقا و رليد ال تاب المررسي م ادد الت تد اامقد وسيرورل المقط التي مي الذب مة لم حد سالي
تقريرب يوافك المرل ال اما لتةصيب ال تارل.
 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:مو منطط موا ب لسيرورل إرسار التي ما و التحقك م ةمار ال تارل .،يةط ك م ال تارل النتاميا التي
تؤطر وميايير تسم وتقوي التي ما المرتوطا ومر وا ال تارل المسطرل في المةااج و التي تستارف الدواةب الق قا :الميرفيا ،المةاديا و القيميا .ما
يسم مذا المنطط وتقمي مداور المتي وتقري م حظا و تودياا تروويا م ادد التيريد
 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة مو منطط يتضم لررا محررا م الوقتا التقويميا حسب الحد السالي الممةوح ل د مارل مستارفا
م ةتس
التي ما المرمدا التي تقيس المر وا الق ث ل تارل .و يقم مداور المتي ومة ل ما رالا ل ى تح مم في الموارر و تدةيرما في مش
لائ ا الوضييا الميالدا في القس .

مستدرا مةااج مارل ال غا اليرويا في التي ي المتوسط
التخرج من مرحلة التعليم المتوسط
ملمح
ّ
في ةاايا مرح ا التي ي المتوسط ،ي و المتي قاررا ل ى استيماد ال غا اليرويا كرال ل تت ير وا تساب
ال تارل الشام ا
الميارف اارويا والي ميا وتو يغاا مشافاا و تاوا وكساليب منت تا وفي وضييا تواص يا رالا  ،وتوظيتاا لور
ل مرح ا
الوسائط الت ةولوديا..
يتا مضمو النطاب المةطوك م اةماط متةولا ويتداوب مياا..،
فا المةطوك
يتواصد مشافاا وولي وو سا لرويي ميويـرا ل رايم ،موضيحا ومي وداا ةظر  ،في المواقف اارويا
التيوير الشتوب
والي ميا ولور منت ف الوسائط وفي سياقا منت تا.
يقـرا قرارل تح ي يا ةقريا واليا ةصوصا ارويا ول ميا مر وا ويتاماا ،م وسائط منت تا مش ولا او وير
فا الم توب
وزارة التربية الوطنية
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المخططات ال ّ
مش ولا.
يةتع تاوا ةصوصا مةسدما في سياقا منت تا ،ارويا ،ل ميا ،ققافيا .ومشاري لاا رالال ادتماليا
التيوير ال تاوي
ملمح خروج المتعلم من ّ
الطور الثاني (السنتان الثانية والثالثة )
ال تارل الشام ا
ل طور
ال تارل النتاميا في فا
المةطوك
التيوير الشتوب
فا الم توب
التيوير ال تاوي

في ةاايا الطور القاةي م التي ي المتوسط يتواصد مشافاا في وضييا مر وا و سا لرويي  ،ويقـرا قرارل مسترس ا مةغما
تح ي يا واليا ةصوصا متةولا ااةماط مش ولا دائيا ويتاماا ،ويةتع ةصوصا تاويا مةسدما موظتا رصير ال غوب ،في
وضييا تواص يا رالـا.
يتواصد مشافاا و سا لرويي ولغا مةسدما ،ويتا مضمو النطاب المةطوك م اةماط متةولا ،ويتتالد ميم.
يةتع نطاوا شتايا محـترما اساليـب تةاود ال ما ،في وضييا تواص يا راليا
يقرا قرارل مسترس ا مةغما تح ي يا واليا ةصوصا ةقريا وشيريا ،متةولا ااةماط ،محترما ل ما الوقف ،م ،وييوير ل
فامم لمياةياا ومضموةاا ،وي ينصاا وكس ووم ،ال تقـ يد ل مئتي ولشري ما مش ولا دائيا،
يةتع تاوا ةصوصا مةسدما متةوي لا ااةماط و غا س يما  ،م التح في نطاطا اةماط الةصوع الحواريا والتوديايا
والتتسيريا والحداديا تتراوح وي  12و  14سطرا ،في وضييا تواص يا راليا.

الحد السالي ااسوولي لسةوا التي ي المتوسط:
المستوى
السةا ااولى المتوسطا
السةا القاةيا المتوسطا
السةا القالقا المتوسطا
السةا الراويا المتوسطا

وزارة التربية الوطنية
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مفاهيم مهيكلة :
التقويم التشخيصي :يضم الردوع إلى التي ما القو يا لتشنيصاا وتقويتاا  ،م ادد إرسار موارر دريرل لرى المتي مي  ،قصر المسامما في
إةمار ال تارل الشام ا ، ،ويُوةى حسب النطوا اآلتيا :
ـ تح يد قو ي ل مارل الرراسيا.
ـ ضوط الموارر المستارفا( ميرفيا ،مةاديا ،قي ومواقف و تارا لرضيا) .
ـ تحرير فترا الوحث واالست شاف والاي ا وا رماج والتقيي والميالدا.
تتضم السةا الرراسيا مدمولا م المقاط  ،يستغرك د مةاا فترل امةيا مييةا ويسام في تةميا ال تارل الشام ا لور وضييا تي يميا دائيا
ووضييا إرماج وتقوي ُتؤرب إلى اةداا لمد مر ب يضم تدةير الموارر الم تسوا واستيمالاا استيماال صحيحا في حد وضييا مش ا اةط قيا.
 المقاربة النصية:مي انتيار ويراوودي يقتضي الروط وي الت قي و ا ةتاج ،ويدسر الةظر إلى ال غا والتوارما ةظاما يةوغي إررا م في شموليا ،حيث
يُتنذ الةع محورا اساسيا ترور حولم دمي فروع ال غا ،ويمقد الوةيا ال ورى التي تظار فياا د المستويا ال غويا و الصوتيا و الرالليا و الةحويا
والصرفيا و ااس وويا  ،وواذا يصو الةع( المةطوك او الم توب) محور اليم يا التي يميا ،وم ن لاما تةمى تارا مياري ال غا اارويا ،ويت تةاود
الةع ل ى مستويي :
ـ المستوى الراللي :ويتي ك وإصرار اح ا ل ى وظيتا المر وا الةصيا (الميد ال غوب ،الرالال الت ريا )...إذ ييتور الةع مدمولا دمد مر وا
متراوطا تحقك قصرا تو يغيا وتحمد رسالا مارفا .
ـ المستوى الةحوب :ويقصر وم الداةب التر يوي لوحرا الدم ا التي تش د تداةسا ةسقيا  ،يُحرر ااروار الوظيتيا ل ما .
 أنماط النصوص في التعليم المتوسط :يقترح المةااج تةاود منت ف ااةماط م التر يا ل ى ااةماط المويةا في الدرود ارةا .الطور
السةا
الةمط الغالب

وزارة التربية الوطنية
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الم طع الت ّم :س 2م
س
 يستهل كل مقطع بوضعية مشكلة انطالقية (الوضعية األم) من إنتاج المعلم :وهي وضعية لها القدرة على استدعاء كل الموارد الموضحة في مخططالتعلمات الخاصة بالمقطع (الموارد المعرفية ،المنهجية ،القيم والمواقف ،والكفاءات العرضية) تنتهي بعرض ثالث مهمات تتحول كل منها إلى وضعية
جزئية في كل أسبوع ( تنجز في حصة إنتاج المكتوب )
 الوضعيات الجزئية هي وضعيات معبرة عن المهمات تدمج فيها الموارد المكتسبة خالل كل األسبوع في شكل تصاعدي لولبي لحل الوضعية األمفي آخر المقطع
من ة تنا ل الم طع ف أسا ع الت :
 م ان ف المنطوق إ تا ه :يتناول في بداية األسبوع البيداغوجي و يستهدف كفاءة اإلصغاء و التحدث حيث يستمع إلى خطابات توجيهية وحوارية مرتبطة بالوضعية الجزئية  ،ويفهم معاني الخطاب و يتفاعل معه ثم يعيد إنتاجه مشافهة بلغة سليمة في وضعيات تواصلية دالـة.
) .يقرأ نصوصا نثرية و شعرية متنوعة األنماط قراءة تحليلية واعية
 م ان ف المكتوب ( ق اء م حة  +قواع ال ة  +اسة النص او يعبر عن فهمه لمضمونها ويصدر في شأنها أحكاما .
 م ان إ تاج المكتوب :ينتج كتابة  ،نصوصا منسجمة متنوعة األنماط بلغة سليمة يغلب عليها النمطان التوجيهي و الحواري و يوظف مكتسباتهاللغوية والبالغية و التقنية و يضمنه قيما ومواقف مناسبة للموضوع ال تقل عن  12أسطر.
من ة تنا ل الم طع ف ا س وع ال ا ع:
يخصص األسبوع الرابع البيدغوجي لإلدماج والتقويم ( حصتان ) عن طريق وضعيات مركبة تواصلية دالة  ،تكون قادرة على تحديد مستوى
اكتساب الكفاءة المرصودة.

وزارة التربية الوطنية
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سن وي ل ن اء الت ّم ات
المخط ط ال ّ
سن ة ال ّا ة م الت
ال ّ
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سنوي لبناء
/1ــ المخ ّطط ال ّ
مستوى م الك اء الختام ة

يستمع إلى خطا ات متنوعة
يح ّ م اف ة من ة الخطا ات
المسموعة

يص ّم خطّة موضوع (المن

وزارة التربية الوطنية

الم ان

الت خ ص
الت وي
الوض ة اال طالق ة ا ّم  :ا ت أ ّمك ع ال ت ح ا ت
ف المنطوق
– ف ة ال ك  -ع ّمتك الم يضة مست ى الم ينة  ،ح أ تك
إ تا ه
ّ
سطة ا لك ا ُ ا ُمؤث ا ّا .هنا ق ّ ت أالّ تُ ع ا
م المتو ّ
ا ا ً  ،أن ت مل ع ى إس ا ها ما استط ت.
الم مات:
 يُ ك ق مة أف ا ا س ك ّل من لته. ي ت ّ القاته ا س يّة ي مل ع ى المحافظة ع ا. يُ ّ ع تأث ه ل اب ا ّم ع ال ت. ينتج م مة س ية (م اف ة كتا ة) توظ ف الموا الم ةخطا ات منطوقة متن ّوعة ا ما
تح ي (ش ا) من ة المواض ع المسموعة
ف

ة)

ه ك ة ت ّمات الم طع

المكتوب

اإل تاج
الكتا

ة متنوعة

تو ات م المن اج
الوث ة الم اف ة

الم ا يع

الم طع

الح

ال من

ا س وع ا ل
يتواصل اإل ا ة عن أسنة ةننننن ى أخننننن ى مناق نننننا.
يسننننننتمع إلننننننى خطا ننننننات
مسموعة متن ّوعة ا ما

صوص تو
عالمات الوقف
االس الم صو المن وص
ح ف ال طف
ال ل الم ت ّل أ واعه
احت ام الت مات ضوا ط
الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
الخطّة
عناص الحوا
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ت ن ة ت ي ؤ س ا قالم
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
تصم خطّة موضوع
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )ع +الم اق ة المستم 1
ةلم ط
م ال

 03أسا ع
صف

 -01الح ا ال ا ة

صوصا متن ّوعة ا ما
ي أ ّ

التع ّلمات:س2م
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المخططات ال ّ
يستمع إلى خطا ات تو
ينتج م اف ة ف تو

وزارة التربية الوطنية

ا

اإل تاج
الكتا

ة
الت ّ ب ع ى ال اء
الصامتة الواع ة

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
ناء ال
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ال ّ ا ط النّص ة
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
ب الو )
إ تاج ف
الت ك ع ى مط التو ه (حول ح ّ
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بينالميادين )
ع +الم اق ة المستم 2
ةلم ط
م ال

الموا َنة ال ة ة(إ ا م ة حا ط ة أ مطويات)

ينتج ف

ة ق اء م ّ

تتنا ل موضوعا تو

ف

المكتوب

ة (م اف ة كتا ة) توظ ف الموا
 ينتج ف توة
خطا ات مسموعة تو
ة حول موضوع حب الو .
إ تاج(ش ا) ف تو
ة متن ّوعة
صوص تو
النص التو
خطا ة
ّ
عالمات الوقف
اسما ال ّ مان المكان
ح ف ال س
إسنا ال ل الم ال إلى الضما

الم

 03أسا ع
صف

 02حب الو

ي أ صوصا تو

ة يت اعل م ا
ة

ك ف احت ال ّة ل ة
ف المنطوق الوض ة اال طالق ة ا ّم  :م ّ ت مؤسستك
ال اتح م ش وفم  ،شاه ت الم اه ي ا طال ه يحت ون
إ تا ه
ف منتصف ال ل ذه المناس ة الخال .
ت ّم منك أح ُه ل سألك ع س ّ موعك ال ي ،فأخ ته أ ّك ف ال
ع ت ل قا ق حاسمة ش و ا ن ّا قويّا  ،ت ّت لك عظمة ال و
عظمة ش ا ا.
الم
الم مات:
 يستحض عظمة ال و الم .ي ك سامة التضح ات ف س ل الح ّ ية.احت ام ال اية الو ن ة.
 يو ه مالءه ف المؤسسة إلى ضالن الو ن ّ

 يم ّ مط الخطابالمنطوق
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المخططات ال ّ
يستمع إلى خطا ات مسموعة حوا ية
تو
ة يت اعل م ا  ،ي ّ
الم ا ع ال ّالة ع ى الحوا
التو ه.
ا
ينتج ( ش ا ) حوا ا تو

مست س ة

ينتج ف

تو

ة حوا ية

وزارة التربية الوطنية

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
اإل تاج
الحوا
الكتا
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ا ط النّص الحوا ي
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
حول محو عظماء اإل سا ة
ص حوا ي تو
إ تاج ّ
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )ال ص
ع الت وي
ةلم ط
م ال

ق اء م ّ
ضوا ط النّطق

 - 03م عظماء اإل سا ة

ي أ صوصا تو

ة حوا ية ق اء

لة مال
ف المنطوق الوض ة اال طالق ة ا ّم  :ل ت ا ت اهك صوت ل ال ئ م
ة مت ّا النّاس اإلحسان إل ه ص قة ،ح ن ا استحض ت قول
ال
إ تا ه
ّ
ّ
ال سول -ص ى هللا ع ه س  " : -ا حموا م ف ا ض ي حمك م
ف السماء " لتت ّى أمام ع ن ك عظمة ال سول  ،عظمة سالة اإلسالم.
الم مات:
 ي ف ع ى وا ب م عظمة ال سول عظماء اإل سا ة. يُ موا االقت اء ظماء اإل سا ة ف اق ه الم ش.ا يُ افع ف ه ع عظ م ال ظماء.
صا حوا يا تو
 ينتج ّا (م اف ة كتا ة) توظ ف الموا الم ة
 ينتج حوا ا توة
خطا ات حوا ية تو
ا حول محو عظماء اإل سا ة .
إ تاج (ش ا ) حوا ا تو
ة حوا ية متن ّوعة
صوص تو
ف المكتوب
ال ّ ص ال ّ وي
االس المم
صب ال ل المضا ع
ح ف االست ام

 يح ّ موضوعالحوا
عناص ه
 يح ّ موضوعالتو ه
عناص ه

 03أسا ع
صف

تح ي ف ات
حوا ية
ة.
تو

1
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

ة حول الس وك ال وي ف المتوسطة مح ط ا

وزارة التربية الوطنية

 04ا خالق الم تمع

ينتج حوا ا تو

ا

 03أسا ع صف

ي أ صوصا تو
ق اء مست س ة من ّمة

ة حوا ية

 .ق اء م ّ ضوا ط
النطق ،االست سال الوقف

إ ا مطوية تو

 .يستمع إلى خطا ات متن ّوعة
ي
ة
مسموعة حوا ية تو
ّ
الم ا ع ال ّالة ع ى الحوا
س س وكات مواقف
التو ه .ي ّ
حوا ي تو
إ تاج ص ش
( ص ة أ موعظة )

ف المنطوق الوض ة اال طالق ة الم ك ة ا ّم  :ا تص ال يق الو ن ف
إ تا ه
م ا ة مؤه ة لكأس ال ال ،كنت متح ّمسا ّا ل ذا ال و  ،لك ّ
ا ت اء
الذي استوق ك ش ّ ا ت اهك س وك المناص ي
الم ا ة أخالق ال ال ة مع مناص ي ال يق ال ُمن م ،ل إ ّ
قاموا حتى تنظ ف الم ّ ات ق ل م ا ت ا.
ق ّ ت ل هذا الس وك ل ي ك مناص يه متوسطتك لالقت اء
ه.
الم مات:
ت س خ ا ف الس وك ال وم ّ .
 تم ا خالق الحممحا ة ال ذا ل.
 ال فاع ع ا خالق الحما سو .
ا خالق الحم ال
ا (م اف ة كتا ة) توظ ف الموا
 ينتج حوا ا توالم ة
ة متن ّوعة
خطا ات حوا ية تو
إ تاج خط ة محاكا الخط ة المسموعة حول موضوع
ا خالق
ة حوا ية متن ّوعة
صوص تو
ف المكتوب
ّ
ال ّ ص ال وي
ق
ال ام الم ت ّ
إسنا ال ل ا وف إلى الضما
ح ف النّ
الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
اإل تاج
عناص التّو ه
الكتا
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ا ط النّص التو
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
حول محو ا خالق
إ تاج حوا تو
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية(إدماج ما بين الميادين )ع
ةلم ط
م ال

عناص الوض ة
 .1ت
التواص ة الم ا ع ال الّة
ع ى الحوا التو ه.

توظ ف الص غ ال من ة
المال مة ل حوا التو ه
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

 - 05ال

ةف ك ة
ينتج ف تو
است مال منتج تكنولو

اإل تاج
الكتا

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
آ اب الحوا
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ل ل است مال ص ات أ سا ل
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
إ تاج ف تو ّ ه إلى ي ة است مال منتج تكنولو .
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )ةل م ط
م ال
 +الم اق ة المستم 3

صوص تو
عالمات الوقف
ضما
إسنا ال ل النّاقص إلى ال ّ
م ال ل المضا ع ا ف ال الخمسة

االكت افات

ة حوا ية
ي أ صوصا تو
ق اء مست س ة من مة تح ة .

ف
المكتوب

ة حوا ية متن ّوعة

 03أسا ع صف

 .يستمع إلى خطا ات متن ّوعة
مسموعة حوا ية تو
ة .ي ّ
الم ا ع ال ّالة ع ى الحوا
التو ه .يست س ع ك ة
است مال سا ل ما .
اف ك ة
ينتج صا ش ا تو
استخ ام منتج تكنولو

ف
المنطوق
إ تا ه

وزارة التربية الوطنية

الوض ة اال طالق ة الم ك ة ا ّم  :ت ا ل اب اإللكت ة
ت م أ ل ك م ال اب الذي أساء
فضاءات ا ت ت
است الل المكت ات ال م ة ال ه ة ف هذا ال ص .
،فن ت
أ ت تن ه تالم ذ قسمك ذا الخط ال ُمح ق
موضوعا م عوما م ض ل صو ع الظاه .
الم مات:
 يت ّ أث االكت افات ال م ة ف ح ا اإل سان الت م ذ ع ى هالخصوص.
 يُ ّحذ م مخا س ات االكت افات ال م ة.
 يُم ّ ال ماء م ال ه م أ ّمته م ال ال اس ه.ة (م اف ة كتا ة) توظ ف الموا الم ة
 ينتج ف توة متنوعة
خطا ات تو
لك ة استخ ام منتج تكنولو .
ص ش وي تو
إ تاج ّ

صو ض الت
المن ل ة الم س ة

ات

ال اء الصامتة الواع ة
ال ية الت اع ة؛

صا
يح ّ المت ّ كتا ا ّ
ي ّك ف ه ع ى الحوا أ
ش ى ي ة است مال آلة.

ع
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

إ ا
امة ا ع ا ال ين ة الو ن ة

وزارة التربية الوطنية

- 06ا ع

ينتج ف

تو

ة لوص ات

اإل تاج
الكتا

ا

ة حوا ية ق اء
ي أ صوصا تو
مست س ة من مة تح ة اع ة .

ف
المكتوب

ع ف النص
 التا و ة الصح حة

 03أسا ع صف

يستمع إلى خطا ات متن ّوعة
س
مسموعة حوا ية تو
ة،ي ّ
تص فات أ مواقف .ف ظ ّل أح اث
م نة.
ة
ينتج م اف ة خطا ات تو
لك ة است مال ص ات .

ف
المنطوق
إ تا ه

الوض ة اال طالق ة ا ّم  :اكتظّ السوق ا اء ا ّم ات ا ناء
ه ي ح ون ع أ مل ا ثواب أفضل ا حذية است ا ا
ال ن
عن كان ل ك ل ي ف ت
ل م ال الم ا ك.
ال و  ،أذن لك ال ك ف إ خال ال حة ع ى
ع ه آما ات ال
ق وب ع ال هذا ال ّ ل أن سألته منحك م ا م المال تتص ّق
ه ع ه.
الم مات:
 يُ ك أنّ ال مناس ة إ سا ة إلس ا ال اء الم و ّ ي .ق اإلحسان إل ال اء ن ى م اع ه .
 يختايوم ال .
يو ّ ه مالءه إلى مساع المحتا
 يحا ي ّق ع ى فك أ موقف (م اف ة كتا ة) توظ ف م المواالم ة
ة حوا ية ت ت ط موضوع ا ع ا
خطا ات منطوقة تو
تتضم قواع الخطاب ال وي
ة لك ة است مال ص ات
إ تاج خطا ات تو
ة حوا ية متن ّوعة
صوص تو
أح ف التن ه أح ف ال ّ يا
ال ل الم ّ
أح ف ال واب
الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
الحوا ال ّاخ
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
الحوا ال ّنا
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
إ تاج ف تحوي تو ات است مال ص ات
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين )ةلم ط
م ال
 +الت وي ال ص 2

يتنا ل الك مة مست س ا ع
خطوات ي ة
است مال

ع
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
يستمع إلى خطا ات متن ّوعة
س
ي
ة
مسموعة حوا ية تو
ّ
تص فات أ مواقف .ف ظ ّل أح اث
م نة.
ي م لول م ا الخطاب
النص الحوا ي
يوا ن م اف ة
ّ
التو

ينتج كتا ة ف يوا ن ف ا
ال ت ّل ع
النص الحوا ي التو
أسط
ع

م ال

وزارة التربية الوطنية

ة لم ط
 +الم اق ة المستم

 إ اء موا ةحوا ي تو

- 07الط

اإل تاج
الكتا

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
ت ن ة الموا ة
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
النص الحوا ي التو
الموا ة
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادين

ع ف مه ل ا .

ة

مست س ة من مة تح

ة اع ة ي ّ

ف
المكتوب

الت ا ال الة ع ى
ت
الحوا التو ه

 03أسا ع صف

ي أ صوصا تو

ة حوا ية ق اء

ف
المنطوق
إ تا ه

الوض ة اال طالق ة ا ّم  :ع ض ع ك أستاذ ال اف ا ف يو
ال س وب س ول
ع تضا يس ال ا المتن ّوعة م
صحا ي كأ ّ ا نّة ف ا ض.است مت م هذه الصو عظمة
الط ة ف ال ك  ،تسآلت  :لماذا يذهب ال ا يون ف حالت
 ،الط ة الخال ة هنا ف
س اح ة ُمك ة ل ل ق ي ة أ
ال ه م ا اً.
 الم مات :مال الط ة ف ال ه ال ا .
 يت ّ موا ي ت ّ ذه الكنو الط ة يُحافظ ع ا.صو الط ة ع مال ال ا .
 يُنف ة مال ه متح ا ل ّ
(م اف ة كتا ة) توظ ف
النص الحوا ي التو
 يوا نالموا الم ة
.
النص التو
النص ّالحوا ي
ع موا ة
ّ
ة حوا ية متن ّوعة
صوص تو
ا ف ال المت ّية إلى م ول
ال ل الم ي أ ا ه
أح ف الم ا أ التّ س االست ال

 ي ّ ع ف مه الت ماتالتو ات

ص

ع
4
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
يستمع إلى خطا ات متن ّوعة مسموعة
س تص فات أ
حوا ية تو
ةي ّ
مواقف .ف ظ ّل أح اث م نة.
ي م لول م ا الخطاب يت اعل
م ه.
ينتج خطا ات ش

ة متنوعة ا ما

مع التحك ف التو

الحوا ي

محت ما أسال ب تنا ل الك مة ف

الصح ة
08
ّ

الصح

الوضعية الجزئية األسبوعية األولى
اإل تاج
ا ط الم مة الخاتمة
الكتا
الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية
ال ّ اء
است مال
الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة
ص متنوع ا ما مع الت ك ع ى الحوا التو ه ال ي ّل ع
إ تاج ّ
اثنت ع  12سط ا
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ( إدماج ما بين الميادينال ص
ع  /الت وي
ةلم ط
م ال

 ا طالقا م سن اتمكتو ة يت ّ ب المت ّ
ع ى إ ماج مكتس اته
ال وية اء
مخت ف السن ات.
توظ ف ال م
الضما ال ا ط
المناس ة ،احت ام
ن ة الحوا التو ه

 03أسا ع صف

ة حوا ية ق اء
ي أ صوصا تو
مست س ة من مة تح ة اع ة ي ّ
ع ف مه لم ا ا مضمو ا ال ت ّل
ع َ 12سط ا ف ض ات تواص ة
الة
ينتج كتا ة صوصا منس مة متن ّوعة
ة س مة  ،مع التحك ف
ا ما
مط الحوا التو ه ال ت ّل ع
اثنت ع  12سط ا ف ض ات
تواص ة الّة.

ف

المكتوب

 ينتج خطا ات ش وية كتا ة متنوعة ا ما مع التح ّك ف النمطالحوا ي توظ ف الموا الم ة
التو
صحة تتضم
ال
موضوع
ط
ت
ت
ية
حوا
ة
تو
منطوقة
ات
خطا
ّ
قواع الخطاب ال وي.
ة حول الصحة(قواع الح اظ ع ى الصحة)
إل اء ك مة تو
ة حوا ية متن ّوعة
صوص تو
"أف ل" التّ ض ل
ا ح ف المص ية
أح ف االست تاى التّمن

إ ا مص وفة حول النظام ال ا

ض ات تواص ة الة

ف المنطوق الوض ة اال طالق ة ا ّم  :تناق ت سا ل اإلعالم الو ن ة خ ا ت ا
المط ّم
ف س الحص ة ا لما ة ،أ ّك ت ذات الوسا ل أنّ ا ال
إ تا ه
ه أك ال ةات ع ضة لخط اإلصا ة الحص ة مضاع ات ا .حم ت هللا
 ض ات ت يةصحة االتّ اق مع ا الت ة ق أ ت الت ح ع ى
ع ى أنّ ا ال ّ
ي .ش وية ،ي ا ك ف ا
ا
ال
ط
ال
ل
ك
ف
ينتك
م
ف
طات
س
المتو
ات
كامل تالم ذ اال ت ا
ّ
ّ
ّ
المت ف حوا
خا ت إخوتك قا ال :الوقاية خ م ال الج.
تو ه.
الم مات:
صحة ف ح اته.
 ي ك أهم ّة ال ّ يُط ّق م أ الوقاية خ م ال الج.ا لك ة الت امل مع ا م اض ال سات
صا تو
 -يُنتج ّ

3

مالحظة :يت ي تةاود لةاصر المشروع وتحرير الماا في الحصا ااولى م ميرا ا ةتاج ال تاوي  ،واليرض يت ي في آنر المقط .
وزارة التربية الوطنية
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

المخطّ ط السنّوي ل تّ وي ال ا و
السن ة ال ّا ة م الت

وزارة التربية الوطنية

سط
المتو ّ

ّ

16



سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

 2ـــ المخ ّطط

السنوي لل ّتقويم البيداغوجي :
ّ
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

 1ــ يةتع مشافاا و تاوا نطاوا يص يم فياا ــ يةتع شتايا و و غا س يما ،تصميما لموضوع يتي يك والحيال اليائ يا
ـــ يحري ر تصميما(وفك مةاديا المقرما  ،اليرض  ،الناتما) لموضوع يتي يك والحيال اليائ يا
موضولا يتي يك والحيال اليائ يا
ــ يحتر التي يما وضواوط النطاي
ـــ ي
يوظف وش د صحي قوالر ال يةحو والصيرف وا م ر

الفصل األول
 2ــ يةتع مشافاا و تاوا فقرل يغ ب ل ياا
ال يةمط ال يتودياي تتي ك والوطةيا و والشنصيا
اليظيما .

يةتع مشافاا و تاوا فقرل يغ ب ل ياا ال يةمط
الفصل الثاني
الحوارب وال يتودياي تتي يك واان ك ووالي .

يةتع شتايا و غا س يما فقرل تتي يك وااليار
او والصحا يغ ب ل ياا الةمط الحوارب
وال يتودياي.
ــ يحري ر فقرل (ال تق يد ل لشرل اسطر)
الفصل الثالث
تتي يك وااليار او والصحا.
ــ يحتر ال يةمط الحوارب وال يتودياي
ـــ ي
يوظف وش د صحي قوالر ال يةحو
والصيرف وا م ر
وزارة التربية الوطنية

 .ــ يتح يرث و غا س يما ل موضوع يتي ك وحب الوط او وشنصيا لظيما .
ــ يحري ر فقرل توديايا ل حب الوط اول شنصيا لظيما .
ـــ ي تا ونطاطا الةمط ال يتودياي .
ــ يرالي وةار التقرل و الري واوط ال يةصيا ويحتر ل ما الوقف .
ـــ ي
يوظف وش د صحي قوالر ال يةحو والصيرف وا م ر
ــ يةتع شتايا و غا س يما فقرل تتي يك واان ك او الي
ــ يحري ر حوارا توديايا ل موضوع يتي يك واان ك او الي
ــ يحتر لةاصر الحوار
ــ يحتر رواوط ال يةع التودياي
ــ يحتر تقةيا ال يتوسي وش د صحي وتوظيف قوالر ال يةحو والصيرف وا م رــ
يةتع ةصيوصا حواريا توديايا ( ال تقد ل  10اسطر) تتي يك وااليار ووالصحا .

17

سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

المخط ط السنّوي ل م اق ة المستم
السن ة ال ا ة م الت

وزارة التربية الوطنية

سط
المتو ّ
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ

المستمرة :
سنوي للمراقبة
ّ
 3ــ المخ ّطط ال ّ
المواد

اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة

الفصل
الميدان
األسبوع
األول  01م شار دمي مياري
المقط (فا
ا توور
المةطوك
وإةتادم  +فا
الم توب +
ا ةتاج ال تاوي
)
ةتاج فقرل يغ ب
المقط الويراوودي  2الوقفة  : 2وضييا
دمي مياري
ااسووع
 ( 3 +حبي الوط  +ل ياا ال يةمط ال يتودياي تتي ك والوطةيا و
المقط
02م شار
م لظمار ا ةساةيا ) والشنصيا اليظيما .
ةوفمور

التعلمات المستهدفة بالتقويم
المقطع
المقط الويراوودي  1الوقفة :1
ةتاج تصمي لموضوع يتي يك
وضييا
(الحيال اليائ يا)
والحيال اليائ يا

ااسووع
01م شار
فيترب

دمي مياري
المقط

الثاني

الثالث ااسووع 04
م افريد

دمي مياري
المقط

وزارة التربية الوطنية

المقط الويراوودي
(5+4اان ك
والمدتم  +الي
واال تشافا الي ميا
)
المقط الويراوودي
(7+6االيار +
الصحا)

مالحظات
يستارف ميرا فا المةطوك
ووضييا شتايا ( التيوير
الشتاي) يرالى فياا التصمي
اليا  .يتي يك والحيال اليائ يا

نطاوا يغ ب ل ياا الةمط
التودياي تتي ك والوطةيا و
والشنصيا اليظيما .

الوقفة : 3
وضييا تتي يك و تاوا فقرل يغ ب ل ياا
ال يةمط الحوارب وال يتودياي تتي يك واان ك
ووالي .

يواا وي الةع الحوارب
والةع التودياي

الوقفة  : 4وضييا تتي يك و تاوا فقرل
حواريا توديايا ( ال تقد ل  10اسطر)
تتي يك وااليار ووالصحا .

فقرل يغ ب ل ياا الةمط
الحوارب والتودياي تتي يك
وااليار ووالصحا .
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
المقطع التعلمي ( :)06األعياد( .لالستئناس)
الميدان :فهم المنطوق.
الموضوع :صباح العيد.
األهداف التعلمية :
 تطوير استراتيجيات فهم النص المنطوق
 إنتاج مقطع شفوي حواري بلغة سليمة.
س
م ا ع الت
م ح ة ما ق ل
اإلسماع
( ض ة اال طالق)

المستوى :الثانية متوسط .
الوسائل التعلمية  :السند المنطوق

ناء الت مات ( الم ام ا

طة الت م ة)

مهمة : 1
أنجز حوارا صغيرا مع زميلك تذكر فيه أهم ما فعلت في العيد الماضي وتحاوره حول ما فعله
االستراتيجية  :فكر (  3دقائق) -زاوج (  5دقائق)
يتم اختيار بعض األزواج لعرض الحوار

اإلسماع ا ل

مهمة : 2
يكتب األستاذ على السبورة الجانبية المهمة التي سيؤديها التالميذ أثناء اإلسماع :
 تستخرج الشخصيات المذكورة في القصيدة
 تستخرج الكلمات والعبارات الدالة على سعادة الفتيات بالعيد.
 تحرر عبارة تلخص مضمون القصيدة
طبيعة العمل  :فردي

اإلسماع ال ا

مهمة :3
 تستخرج األفعال الدالة على الحوار
 تستخرج الجمل الحوارية
 ما األساليب الغالبة على الجمل الحوارية؟
طبيعة العمل  :فردي

وزارة التربية الوطنية

الت وي
التقويم التشخيصي:
تشخيص تمثيالت التالميذ
حول تقاليد العيد ،وتشخيص
مكتسباتهم في النمط الحواري

التقويم التكويني :التركيز
على مؤشرات النمط الحواري
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
اإلسماع ال الث
( اإل تاج ال وي)

مهمة :4
أنجز حوارا شفويا مع زميلك تتحدث فيه عن تقاليد العيد وعن األشياء التي تفضل ممارستها أثناء العيد
طريقة العمل  :أزواج
مدة العمل  10 :دقائق
يقدم بعض األزواج الحوار مشافهة

السنة الثانية المتوسطة
الوسائل التعليمية  :الكتاب المدرسي

الميدان :فهم المكتوب
الموضوع :من معاني العيد
 األهداف التعلميــــــــــــــة :
o
o
o
o

تطوير استراتيجيات فهم مضمون النص والتفاعل معه
ترسيخ قيمة التضامن والمواقف اإلنسانية النبيلة
ترسيخ بنية الحوار في إنتاجات التالميذ اللغوية
تحديد بعض العناصر البالغية وتذوقها فنيا

م ا ع الت
ض ة اال طالق
م مة :1

ناء الت مات ( الم ام الت م ة ا طة)
س
أ حوا ا ص ا مع م ك ت ف ه ع مظاه س ا تك ف ال
االست ات ة  :فك (  3قا ق) -ا ج (  5قا ق)
يت اخت ا ض ا اج ل ض الحوا

الم ام الت م ة

أثناء ال اء الصامتة ت م قة عمل:
 .1استخ ج الك مات الم ات ح ف النص ...............:
االست ات ة  :فك (  2قا ق) -ا ج (  3قا ق).شا ك ()3
 ( .2اخت ا م مت ) :
اخت ال ا الت ت خص مضمون النص ث أعط ع ا تك الخاصة :
 ال س ا سمو الن س
 مظاه الس ا ف ال
 عو إلى تضام ا ث ياء مع ا ش اء ف ال
 ع ا ش اء ع ا ث ياء

م مة : 2

وزارة التربية الوطنية

تحا ه حول أيه ف ال

الماض

الت وي
ت خ ص تم الت
التالم ذ حول م ا ال ،
ت خ ص مكتس ات ف
النمط الحوا ي
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
........................................................ 
االست ات ة  :فك (  -) 2ا ج ( .) 3شا ك () 3
يك ف ا ستاذ التالم ذ ال اء ال ية ل ات  ،ي ه أ اق عمل لكل م موعة:
1
م ة توظف ف ا الك مة
م ناها
الك مة
سو
اللة ع ى ال اء ال ؤم
يتص ع
أ اه
ى ال وب ق مه

م مة :3

ت وي تكوين  ،مع
الت ك ع ى ت س خ ن ة
الحوا  ،است ات ات ف
المكتوب

2
ا ث ياء
ي سون أ مل ا

م مة . 4

م مة : 5

وزارة التربية الوطنية

ا ش اء

ية الح ل
ي تون يتألمون يتحس ن
................................
................................
................................
................................
...............................
.................................
ا لى.
ق م ع ا ت خص مضمون ال
االست ات ة  :فك (  -) 3ا ج ( .)3شا ك ()5
ي عو الكاتب ا ث ياء الس اء إلى.................
الموقف اإل سا أمام ض ة ا سة هو ..............
استخ ج ا فكا ا ساس ة ل ات.
ة ال مل  :ف ي الم  3:قا ق
ف أيك ما الذي ست منه ت ويا أخالق ا م النص
االست ات ة  :ال صف الذهن
ال مل ف ي :الم ق تان
يختا ا ستاذ ع ا م اإل ا ات ع وا ا يس ا ع ى الس و ل ستخ ج م خالل مناق ت ا ال ا
ل نص أ م اه

ا

سب لتكون ال مة الت وية
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المخططات ال ّ
م مة : 6

أ حوا ا مع م ك تتح ث ف ه ع الم ى الح
ي ة ال مل  :أ اج
م ال مل  5 :قا ق
ي م ض ا اج الحوا ف ما ت ى م الوقت

م مة 7

 .1امأل ال ل التال :
ا س وب اإل ا

ل

وع

م ناه السام

اللة التضام اإل سا

ه

 .2ح أ كان الت ه ف هذه ال ا :
"تتطاي ف ه ا حالم ال م ة حول أس ت تطاي الحما ال ضاء حول الم ج الخض اء"
االست ات ة  :فك (  -) 3ا ج ( .)3شا ك ()5

م مة 8

 .1اع م ا ة
ي تون ق

:
ي تون ل ت
م ل ال م

عى

 .2ماه الصو ال ا ة ف قوله:
ا "...
"...أش ة الس
االست ات ة  :فك (  -) 3ا ج ( .)3شا ك ()5

وزارة التربية الوطنية
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
الميدان :فهم المكتوب (ظاهرة لغويــــة).
الموضوع :أحرف التنبيه و أحرف الزيادة.
األهداف التعلمية :
 التعرف على أحرف التنبيه وأحرف الزيادة
 استثمارها وتوظيفها في المقطع الحواري المنجز.

م ا ع الت
ض ة
اال طالق
م مة 1

س

طة الت م ة)

مهمة : 1
 تنقسم الكلمة إلى  3أقسام  :ماهي؟
. هل حرف الواو في كلمة حوار كلمة؟
 وفي العبارة  :نجم سعود و نجم نحوس هل هي كلمة؟
 ما الفرق؟
االست ات

م مة 2

ناء الت مات ( الم ام ا

المستوى :الثانية المتوسطة .
الوسائل التعلمية  :الكتاب المدرسي

الت وي
التقويم التشخيصي:
تشخيص تمثيالت التالميذ حول حروف المعنى ،وتشخيص
مكتسباتهم في النمط الحواري

ة  :فك (  2قا ق) -ا ج (  3قا ق).

الصواب  :هو تنقسم الجملة إلى اسم وفعل وحرف المعنى مفرد حروف المعاني
 تستخرج األمثلة من خالل أسئلة وتكتب على السبورة:
المهمة  :امأل الجدول التالي:
داللتهــــــــــــــــــــا
حروف المعاني
المثال

التقويم التكويني :ضبط التعلمات من خالل تقويم أداء المهام

االستراتيجية  :فكر (  2دقائق) -زاوج (  3دقائق).شارك  5دقائق

الم مة 3

أكمل ما يلي:
حروف التنبيه هي ...................................:
حروف الزيادة هي................................... :
االستراتيجية  :فكر (  2دقائق) -زاوج (  3دقائق).

وزارة التربية الوطنية
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
الم مة 4

حروف التنبيه حروف الزبادة
 " .1طالما كان عيد الفطر مناسبة ليس
كمثلها مناسبة ،ليس للفرحة فقط،
فما إن يحل حتى يعم التكافل فما
يبقى من بيت إلى وتعمه الطمأنينة
أليس هذا األمر بمفرح للقلب"
 " .2أَال إِن أَوليا َء للاِ ال خوف عليهم
وال هم يحزنون"
ك
 " .3يا أيُّها اإلنسان ما غَركَ برب َ
الكريم"
االستراتيجية  :فكر (  2دقائق) -زاوج (  3دقائق).شارك  5دقائق

الم مة5
أعد صياغة الجوار الذي أنجزته مكتوبا مع زميلك في نشاط فهم المكتوب بتوظيف
بعض حروف التنبيه والزيادة.
طبيعة العمل  :أفواج
مدة العمل  7د

وزارة التربية الوطنية
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سنوية  -متوسط -
المخططات ال ّ
السنة الثانية المتوسطة
الوسائل التعليمية  :الكتاب المدرسي

الميدان :إنتاج المكتوب
الموضوع :الحوار الداخلي
 األهداف التعلميــــــــــــــة :
o
o
م ا ع الت
ض ة اال طالق
م مة :1

س
أ
م
يت

م مة : 2

م مة :3

وزارة التربية الوطنية

التعرف على الحوار الداخلي وشروطه وكيفية تصميمه
تدريب التالميذ على إنتاج مقاطع في الحوار الداخلي

ناء الت مات ( الم ام الت م ة ا طة)
م
ي ة لمساع إح ى ا س ال
حوا ا ا اخل ذاتك فك ت ف ه ف
ي ة ال مل  :عمل ف ي
ال مل  07 :قا ق
ع ض ض اإل تا ات ال وية يختا أفض ا ل كتب ع ى الس و مع ت ذي ه.

ا ك ف ال

ال ا م.

اعتما ا ع ى السن المكتوب ع ى الس و :
 .1اقت ى ت ي ا ل حوا ال اخ
الحوا ال اخ
 .2ش
 .3أ ئ مخططا لتصم الحوا ال اخ المكتوب
االست ات ة  :فك (  -) 2ا ج ( .) 3شا ك (5
تت المناق ة اخت ا ض أعضاء ا فواج
يت تح ي الخالصة ع ى الس و
الذي أ

ته ف

اية الحصة م اعا ش

أع تح ي م طع الحوا ال اخ
تصم مه.
ة ال مل :ف ي
م ال مل 20 :
يت ت ا ل إ تا ات التالم ذ مع أق ا ( ت وي ت ا ل )
يت ع ض ض النماذج مناق ت ا

الت وي
ت خ ص ت خ ص مكتس ات
النمط الحوا ي ال اخ

ف

ت وي تكوين  ،مع الت ك ع ى
ت س خ ن ة الحوا ال اخ

الحوا ال اخ

ية
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة الرياضيات
السنة الثانية من التعليم المتوسط

سبتمبر 2018
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المخططات السنوية  -متوسط -

مقدمــــة
في إطار التحضير للموسم الدراسي  ،2019-2018وسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي ،ومواصلة
للعمل بالمخططات السنوية لبناء التعلمات والتقويم البيداغوجي والمراقبة المستمرة التي غطت السنوات الثالثة األولى من التعليم المتوسط ،تدرج المفتشية
العامة للبيداغوجيا مع هذا الدخول المدرسي المخططات الخاصة بالسنة الرابعة متوسط وهي في مجملها تشكل أدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة
والمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط هدفها تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،وكذا توحيد تناول المضامين في إطار المقطع
التعلمي الذي تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،من حيث التدرج في بناء التعلمات ،تعديلها وتقويمها بما يساعد التلميذ على بناء الكفاءات التي نص عليها
المنهاج.
وعليه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي نطلب من السيدات والسادة المفتشين مرافقة األستاذة
خاصة حديثي العهد بالتدريس -في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز التنفيذ والتدخل باستمرار إلجراء كل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا
وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة مع إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتخاذه في هذا الشأن.
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المخططات السنوية  -متوسط -

مذكرة منهجية خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط
عرض األسباب:
سجلت المالحظات الميدانية للسنة الدراسية  2017/2016وجملة من النقاط تتعلق بصعوبات في تنفيذ مناهج الطور األول من التعليم المتوسط في الرياضيات تمثلت أساسا
في قراءة المنهاج الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعلمات وتنظمها وتقويمها على مستوى القسم .وبناء على ما سبق وتيسيرا لمهمة األستاذ وسعيا نحو الفعالية
في األداء التربوي مع دخول مناهج الطور الثاني من التعليم المتوسط حيز التطبيق مطلع السنة الدراسية  ،2018/2017بادرت المفتشية العامة للبيداغوجيا ،في إطار التعديل
البيداغوجي ،إلى مجموعة من الوثائق للتكون عونا ألساتذة الرياضيات خاصة الجدد منهم على حسن تنفيذ المناهج .تمثلت هذه الوثائق في المخطّط السنوي لبناء التعلمات والمخطّط
السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطّط السنوي للمراقبة المستمرة .ومواصلة لهذا المسعى أعدت المفتشية العامة للبيداغوجيا وثائق مماثلة تخص السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
كما أعدت وثيقة تتضمن المكتسبات الضرورية التي يفترض أنّها تسمح لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي مواصلة دراسة منهاج السنة األولى متوسط وتحقيق الكفاءات التي
يستهدفها.
تعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها .لذلك فهي تمثل لألستاذ تحت إشراف المفتش أرضية يعتمدها لبناء تدرج التعلمات وتنظيمها
على مستوى القسم بما يتماشى وطبيعة تالميذه.
بالنسبة وثيقة المخطّط السنوي لبناء التعلمات فقد قدمت المخططات السنوية للسنوات األربعة في التعليم المتوسط بحيث كل مخطط يتكون من مقاطع تعلمية تستهدف تحقيق
مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الدراسية كما جاءت في المنهاج الرسمي وتغطي مختلف الموارد التي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة وفق التصور الذي ورد في الوثيقة المرافقة
بخصوص المقطع التعلمي .وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاءة الشاملة للسنة بشكل متدرج وسلس .وعليه فإن كل مقطع
تعلمي يحتاج إلى إعادة تفكيك من قبل األستاذ ليبني وينظم انطالقا منه تدرج تعلمات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب المدرسي وبتوجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة والتي وردت
ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخططات كما يمكنه االستعانة بمراجع أخرى .نشير إلى أن المخطط السنوي لبناء التعلمات يتكون من  8في كل من السنتين األولى والثانية ويتكون
من  7مقاطع بالنسبة للسنتين الثالثة والرابع
مثال لمخطط التعلّمات في السنة الثانية متوسط:
الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي األ ّول :يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون
أقواس وبوجود أقواس .ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
مالحظة :تمثل هذه الكفاءة مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الثانية متوسط
لتحقيق هذه الكفاءة يتناول األستاذ محطات المقطع التعلمي األول مع بداية الفصل األول من السنة الدراسية كما هو موضح في المخطط نفسه انطالقا من طرح وضعية انطالقية
بالمواصفات المذكورة ثم التطرق إلى وضعيات تعلمية أولية (بسيطة) تمكن التلميذ من اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فالتقويم وأخيرا المعالجة البيداغوجية.
أما بالنسبة إلى المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي فهو يحدد المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم مدى اكتساب الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلمي وهو بهذا
المنظور يواكب مسار بناء التعلمات حيث نجده يجعل من مركبات الكفاءة الختامية (إرساء الموارد ،توظيف الموارد ،القيم والمواقف) معايير للتقويم إضافة إلى الكفاءات العرضية
أما المؤشرات فقد حددها بناء على موارد المقطع التعلمي نفسه.
يعمل األستاذ بهذا المخطط بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أن مخطط التقويم يشير في كل مرة إلى رقم المقطع التعلمي وإلى الكفاءة التي يستهدفها ثم
يحدد المعايير والمؤشرات المرافقة لتقويم ذلك المقطع.
وزارة التربية الوطنية
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مثال :الفصل األ ّول من السنة الثانية من التعليم المتوسط
الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .1يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية
واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع
الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات
بدون أقواس وبوجود أقواس .ويوظف مكتسباته
في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
 .2يحل مشكالت بتوظيف القيم المقربة وعمليات
جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على
أشكال تقبل مراكز التناظر.
 .3يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية
يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المستوي
وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية مألوفة
حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من
خواص التناظر المركزي.

الفصــــــــــل األول
األسبوع األول :تقويم تشخيصي

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب معارف:
 قواعد العمليات على األقواس (ذهنيا ،على ورقة ،باستعمال آلة حاسبة). جداء كسرين. مقارنة ،جمع وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لآلخر. ترتيب األعداد النسبية. التعرف على أشكال هندسية وعناصرها. التحويالت على وحدات قياس مقادير. التعرف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -إنشاء صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي.

توظيف المعارف:

 إنتاج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معين. حساب جداء أو مجموع عددين باستعمال الخاصة التوزيعية في االتجاهين. إجراء تحويرات على عبارات جبرية خاصة. تقدير ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة. حساب مجموع جبري معطى. تعليم نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم (باستعمال األعداد النسبيةعلى الخصوص).
 إنشاء شكل هندسي اعتمادا على خواصه. حساب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجسم مألوف باستعمال القاعدة المناسبة. إنشاء نظير شكل ،أو إكماله بالتناظر المركزي. -تقديم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.

المواقف والقيم
 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة. التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها. -تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي

وزارة التربية الوطنية

4

المخططات السنوية  -متوسط -

بخصوص المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على كشف التلميذ ويتم العمل به أيضا بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية
حسب ما يشير إليه في العمود األخير منه .غير أن تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخطط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ واسع النظر في ضبط توقيته بحسب وتيرة تقدم
تالميذه في تعلماتهم.
مثال في السنة الثانية من التعليم المتوسط
الفصل

أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم

األسبوع


األول

نهاية شهر نوفمبر

الثاني

منتصف فيفري

الثالث

بداية ماي








وضعيات تتعلق بحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية
واألعداد العشرية والقيم المقربة والكسور وتوزيع الضرب
على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون أقواس وبوجود
أقواس.
وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
وضعيات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات
كسرية وخواص هندسية للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء
نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.
وضعيات تتعلق بحل مشكالت في الحساب الحرفي.
يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية
وضعيات مركبة مصاغة ضمن جداول أو مخططات أو
تمثيالت بيانية توظف فيها خواص التناسبية.

المقطع
1

3

4

 وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع.

نؤكد في األخير على أن القراءة المتأنية والمعمقة والواعية لهذه الوثائق والتبادل حولها مع أساتذة آخرين والسعي إلى استغاللها والحرص على تنفيذ ما جاء فيها ،سيساهم بال
شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي لألستاذ وفي تحسين أداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع من إيجابية تدريسه أكثر .وبذلك يكون قد وضع
الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه من جهة وبرسالته التربوية من جهة أخرى.

وزارة التربية الوطنية
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطّــط ال ّ
السنـــــة الثــــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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 .1المخطّط السنوي لبناء التعلّمات (السنة الثانية)
الحجم الساعي 4 :ساعات ونصف أسبوعيا للتلميذ و 5ساعات لألستاذ
الكفاءة الشاملة للسنة الثانية:

يح ّل مشكالت ،ويب ّرر نتائج ،ويوظّف مكتسباته في مختلف ميادين المادّة (العددي ،الهندسي ،الدوال وتنظيم معطيات).
الكفاءات الختامية لميادين التعلم:
ميدان التعلم
األنشطة العددية
األنشطة الهندسية

الكفاءة الختامية
يحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية وبتوظيف مقادير (األطوال ،المساحات ،الحجوم ،المدد) والمعادالت من الدرجة األولى والحساب على
األعداد النسبية واألعداد الناطقة وترييض وضعيات
يحل مشكالت تتطلب إنجاز استدالالت وبراهين وحساب مقادير بتوظيف خواص المثلث والدائرة والتناظرين المحوري والمركزي واالنسحاب
والمجسمات (الموشور ،االسطوانة ،الهرم والمخروط).

يحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية مرتبطة بالتناسبية وتطبيقاتها وتوظيف معطيات إحصائية إلجراء حسابات وإنجاز تمثيالت ومخططات
الدوال وتنظيم معطيات باستعمال مجدوالت

األول
الفصل
ّ
الكفاءة التي
يستهدفها المقطع
التعلّمي

هيكلة تعل ّمات المقاطع

 - 1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد أعداد
 .1يحل مشكالت
باستعمال األعداد الطبيعية طبيعية وأعداد عشرية وإجراءات إلنشاءات هندسية
واألعداد العشرية والقيم أولية.
المقربة وتوزيع الضرب  -2تناول وضعيات مشكلة تعلمية أولية (جزئية)
تتعلق بالموارد اآلتية:
على الجمع والطرح
وسالسل عمليات بدون  سلسلة عمليات دون أقواس
وزارة التربية الوطنية

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة
بعد التطرق إلى العمليات األربع لألعداد الطبيعية
واألعداد العشرية ،في السنة االولى متوسط
وبالنسبة للسنة  2متوسط يعمل األستاذ على دمج
هذه العمليات وذلك باستعمالها في وضعيات
جديدة ومتنوعة مع جعل التلميذ يفهم المعنى
االدق لألقواس في العمليات

توجيهات من دليل
الكتاب

ميادين
المقطع
ورقمه

تقدير الجحم
الزمني

المقطع
01
 23سا
األنشطة
العددية
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أقواس وبوجود أقواس  .سلسلة عمليات بأقواس
ويوظف مكتسباته في
 اصطالحات الكتابة
الهندسة إلنجاز إنشاءات  معرفة واستعمال خاصة توزيع الضرب بالنسبة الى
الجمع والطرح
هندسية بسيطة.
 استعمال سليم لألدوات الهندسية (الكوس ،المسطرة،
(مستوى من الكفاءة
المدور) إلنشاء:
الشاملة)
 مستقيات متوازية ،مستقيمات متعامدة.
 محور قطعة مستقيم
 منصف زاوية.
 مثلثات خاصة.
 مستطيل ،مربع ،معين.
 دائرة ،قوس دائرة.
ّ
 -3تناول وضعيات تعلم اإلدماج (إدماج موارد المقطع)
 -4حل الوضعية االنطالقية األم
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتوظيف العمليات
على األعداد الطبيعية والعشرية وأخرى تتناول تقنيات
اإلنشاءات الهندسية األساسية (وضعيات إدماجية)
 -6معالجة بيداغوجية (نقائص محتملة منها استعمال
األدوات الهندسية وأخرى مسجلة خالل تناول المقطع

من خالل وضعيات متنوعة (العمل حول موضع
األقواس في العبارات (50  7)  3 :؛
) ) 50  (7  3نجعل التلميذ يعرف ويستعمل

و
األنشطة
الهندسية

قواعد أولوية العمليات وكذا األقواس بشكل سليم
لتنظيم وإجراء حساب (ذهنيا ،على ورقة،
باستعمال آلة حاسبة).
تعد اآللة الحاسبة أداة مفضلة للتحفيز وترسيخ
قواعد أولوية العمليات( .مثل اجراء الحساب
 35  7  2باستعمال آلتين مختلفتين احداهما ال
تحترم أولوية العمليات والتحقق من الحساب).
نجعل التلميذ يتحقق من صحة "المساويتين"
التي توضح التوزيع
 ab  c   ab  acو ab  c   ab  ac
(  c ، b ، aأعداد عشرية) من خالل وضعيات
محسوسة مثل الحساب بطريقتين مختلفتين
لمساحة مستطيل طوله (  ) b  cوعرضه a
والحساب الذهني لجداءات مثل 135 12
و 135 9
نجعل التلميذ يستعمل تدريجيا كتابات مبسطة
(مثال :يمكن كتابة  2,5  aو  a  2,5على
الشكل المبسط  2,5aوكذلك  a  bعلى
الشكل .) ab
من خالل مختلف األنشطة نجعل التلميذ:
 يتقن عملية االنشاءات الهندسية واالستعمالالجيد (مسطرة ،كوس ،مدور) في رسومات أكثر
دقة وتعقيد
الغرض هو إعادة استثمار معارف السنة األولى
وتدقيقها وتطويرها.
نجعل التلميذ ينتقل من الرسم باليد الحرة إلى

وزارة التربية الوطنية
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الرسم باألدوات ويتم التبرير باستعمال الخواص
المعروفة حول التناظر المحوري واألشكال
المألوفة.
يكتسب خواص جديدة تستغل في البرهنة
واالستدالل ويستعمل التعاريف والخواص
المتعلقة بمختلف األشكال
 .2يحل مشكالت بتوظيف  -1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد
العمليات على الكسور ويستعمل التناظر
القيم المقربة وعمليات
المركزي
جمع وطرح وضرب
كسرين و يتعرف على  -2تناول وضعيات مشكلة تعلمية أولية (جزئية)
تتعلق بالموارد اآلتية:
أشكال تقبل مراكز
 - تعيين حاصل وباقي القسمة العشرية لعدد على عدد
التناظر.
غير معدوم .
 - تعيين القيمة المقربة بالزيادة (أو بالنقصان )
لحاصل قسمة عشرية.
 - حصر عدد طبيعي.
 - ضرب كسرين.
 - مقارنة كسرين لهما نفس المقام أو مقام أحدهما
مضاعف لآلخر.
 - جمع وطرح كسرين لها نفس المقام أو مقام أحدهما
مضاعف لآلخر
 - التعرف على شكل يقبل مركز تناظر.
- إنشاء نظير شكل أولي.
 إنشاء نظير شكل بسيط.
 -3تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد المقطع)
 -4حل الوضعية االنطالقية األم
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتوظيف العمليات
على األعداد الطبيعية والعشرية وأخرى تتناول تقنيات
اإلنشاءات الهندسية األساسية (وضعيات إدماجية)
 -6معالجة بيداغوجية (نقائص محتملة منها استعمال
األدوات الهندسية وأخرى مسجلة خالل تناول المقطع
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عند إجراء عملية قسمة عدد على عدد عشري
نحول القاسم إلى عدد طبيعي
كأن نضرب كال من القاسم والمقسوم بـِ، 10 :
... ، 100في تعيين القيمة المقربة بالزيادة أو
(بالنقصان ) لحاصل قسمة عشري نكتفي
بالتقريب إلى  0,001على األكثر ويمكن هنا
استغالل اآللة الحاسبة.
26
تعطي اآللة
مثال :لحساب حاصل القسمة
17
الحاسبة النتيجة . 1,52941176
26
< 1,52ونقول أن 1,52
ونكتب< 1,53 :
17
1
بالنقصان للعدد
هي القيمة المقربة إلى
100
26
.
17
1
ونقول أن  1,53هي القيمة المقربة إلى
100
26
.
بالزيادة للعدد
17
تستمد الوضعيات لتناول هذا المحور من أنشطة
حول" تحصيص كميات"؛ األطوال والمساحات...
نقبل في هذا المستوى أن كل عدد مكتوب في
a
حيث  aو  bعددان عشريان ،هو
شكل
b

المقطع
02
 18سا

األنشطة
العددية
و
األنشطة
الهندسية
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13 5,6 3
،
كسر( .مثال :كل من األعداد ،
0,5 2,7 4
هو كسر).
نواصل تدريب التلميذ على تقدير رتبة مقدار،
وعلى التحقق من النتائج ذهنيا أو باستعمال آلة
حاسبة .ولتحقيق هذا الغرض يمكن أن يكون
االنتقال من الكتابة الكسرية لألعداد إلى كتابتها
العشرية مفيدا( .مثال :لمقارنة الكسرين
4 3
نكتبهما على الشكل  0,75و .) 0,8
و
5 4
تجدر اإلشارة إلى أن الحسابات على الكسور
مهمة ويجب معرفتها ،لكن خوارزميات المقارنة
والحساب على األعداد العشرية هي فعالة جدا.
تندرج هذه الكفاءة في منظور تمديد دراسة بعض
المواضيع (مثل الكسور) على مرحلة التعليم
المتوسط كلها.
سيقتصر على كسور بنفس المقام أو كسور
مقاماتها مضاعفة
5,9
3
17
).
؛
؛
(مثال:
8
4
2
تحول المقامات
في حالة كسور بمقامات عشرية ّ
إلى أعداد طبيعية.
نجعل التلميذ يدرك فائدة اختزال الكسور ،وهي
كفاءة مكتسبة في السنة األولى ،في سياقات
معينة.
3 5
3 1
.) 
( مثال   1 :
4 20 4 4
 يمكن أن تتم هذه الحسابات في أشكال
مختلفة (بتطبيق خوارزمية أوذهنيا ،بتمعن،
وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -
باستعمال حاسبة).
نعني بشكل أولي كال من النقطة ،المستقيم ،قطعة
مستقيم ونصف مستقيم ونعني بشكل بسيط كال
من األشكال المألوفة (المثلث ،المربع .)... ،مثلما
كان األمر بالنسبة إلى التناظر المحوري ،نجعل
التلميذ يستعمل الوسائل المتوفرة لديه (الورق
الشفاف ،األدوات الهندسية) الكتشاف التناظرات
المركزية ألشكال هندسية.
 .3يحل مشكالت بتوظيف  -1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد األعداد  تقترح وضعيات متنوعة من الحياة اليومية
إلعطاء معنى العدد النسبي ومجال استعماله.
األعداد النسبية يوظف النسبية (تعليم ومقارنة)وتقنيات إلنشاءات هندسية
فيها التعليم على مستقيم بتقديم تبريرات إنطالقا من خواص التناظر المركزي  .درس التلميذ في السنة األولى متوسط كيفية تعليم
 -2تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية تتعلق بالموارد نقط على مستقيم مدرج (وكذا في المستوي) في
و في المستوي و
مركزية
ينشيء تناظرات
حالة فواصل (أو إحداثيات) صحيحة .يتعلق األمر
اآلتية:
هنا بدعم هذه المكتسبات وتوسيعها إلى الحالة
ألشكال هندسية مألوفة  - قراءة فاصلة نقطة معلومة أو وضع نقطة ذات
حيث يتدرب تدريجيا
التي تكون فيها الفواصل أو التراتيب أعدادا
فاصلة معلومة على مستقيم مدرج.
نسبية.
على اإلستدالل انطالقا من  - مقارنة عددين نسبيين.
خواص التناظر المركزي -  .ترتيب أعداد نسبية تصاعديا أو تنازليا.
يسمح وضع األعداد النسبية على المستقيم
 - قراءة إحداثي نقطة معلومة أو وضع نقطة ذات
المدرج بالتحقق من مقارنة هذه األعداد .وفي
إحداثيين معلومين في مستو منسوب إلى معلم
هذه الحالة نتحدث عن "المسافة إلى الصفر لعدد
متعامد ومتجانس
نسبي" لتعيين قيمته المطلقة دون استعمال
 التعرف على خواص التناظر المركزي
مصطلح القيمة المطلقة.
 - دراسة مراكز تناظر اشكال مألوفة.
ندرب التلميذ على االستعمال السليم للمفردات:
 - دراسة أشكال بسيطة تقبل مركز تناظر.
فاصلة ،ترتيب ،إحداثيان.
 -3تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد
المقطع)
مثلما كان التناظر المحوري ،فيكتشف التلميذ هذه
 -4حل الوضعية االنطالقية األم
السنة خواص التناظر المركزي – حفظ المسافات
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
– اإلستقامية والزوايا – التي يستثمرها إلنشاء
إدماجية)
أشكال وتبرير بعض النتائج.
 -6معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو
ال يعرف التناظر المركزي كتطبيق للمستوي في
مسجلة خالل تناول المقطع)
نفسه.

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

الفصل الثاني
الكفاءة التي يستهدفها
المقطع التعلّمي

هيكلة تعل ّمات المقاطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة

ميادين المقطع تقدير الجحم
توجيهات من دليل الكتاب
الزمني
ورقمه

يمكن تقديم قواعد الحساب باالرتكاز على أمثلة
 .1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد
 .4يحل مشكالت
محسوسة (الربح والخسارة ،الحرارة)... ،
االعداد النسبية وعمليتي الجمع والطرح
بإستعمال كتابات األعداد
والمستقيم المدرج .وهو ما يسهل امتالك هذه
وتعاريف وخواص متعلقة بالزوايا.
النسبية يوظف فيها
القواعد.
عمليتي الجمع و الطرح  .2تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق
نقصد بمجموع جبري نتيجة سلسلة عمليات جمع
بالموارد اآلتية:
ألعداد نسبية،
أو طرح أعداد نسبية.
وخواص هندسية تتعلق  - جمع وطرح عددين نسبيين.
تنوع األمثلة العددية باستعمال األقواس أو دونها،
 - حساب مجموع جبري.
بالزوايا.
 - حساب المسافة بين نقطتين ذات فاصلتين معلومتين حتى نجعل التلميذ يعمل بمختلف الكيفيات ويختار
كيفية الحساب الناجعة حسب السياق.
على مستقيم مدرج.
نجعل التلميذ يدرك أن المسافة بين نقطتين A
 معرفة التعابير:
 زاويتان متجاورتان ،زاويتان متكاملتان ،زاويتان و  Bوالتي تمثل طول قطعة المستقيم AB هي
متتامتان ،زاويتان متبادلتان داخليا ... ،وتوظيفها دائما عدد موجب.
بشكل سليم في وضعيات مناسبة.
 لحساب المسافة بين النقطتين  Aو  Bاللتين
فاصلتاهما  b ، aعلى الترتيب ،نحسب الفرق
 - معرفة خاصية الزاويتين المتقابلتين بالرأس
 b  aفي حالة  b ≥ aأو الفرق  a  bفي
وتوظيفها.
الحالة المعاكسة.
 - معرفة خواص الزوايا المعينة بمتوازيين وقاطع
 يتعرف على مختلف التعابير المتعلقة بالزوايا
وتوظيفها.
يستخلص خواص الزوايا المعينة بمستقيمين
 -3تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد
المقطع)
وقاطع لهما بتوظيف التناظر المركزي والتي توظف
األم
االنطالقية
الوضعية
 -4حل
في بناء بعض البراهين البسيطة كتوازي مستقيمين
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
إدماجية)
 -6معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو
مسجلة خالل تناول المقطع)
 .5يحل مشكالت تتعلق  -1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد
تقترح وضعيات حل معادالت درست في السنة

تقنيات وإجراءات الحساب الحرفي
وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -
بالحساب الحرفي.

 -2تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق
بالموارد اآلتية:
 حل المعادالت من الشكل a ÷ . = b :حيث ، a bعددان عشريان معلومان في وضعيات بسيطة.
 اختبار صحة مساواة أو متباينة تتضمن عددا مجهوالأو عددين مجهولين عندما تستبدله بقيمة معلومة.
 استغالل األشكال الهندسية البسيطة لتوظيف الحسابالحرفي.
 -3تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد
المقطع)
 -4حل الوضعية االنطالقية األم
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
إدماجية)
 -6معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو
مسجلة خالل تناول المقطع)

 .6يحل مشكالت يوظف  -1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد
خواص التناسبية و النسبة المئوية و تحويل
فيها خواص التناسبية
وحدات القياس  .و يتدرب تدريجيا على بناء
و يتدرب تدريجيا على
تبريرات بسيطة توظف خواص متوازي
اإلستدالل انطالقا من
األضالع.
خواص متوازي األضالع
 -2تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق
.
بالموارد اآلتية:
 إتمام جدول أعداد يمثل تناسبية. تعيين الرابع المتناسب. حساب نسبة مئوية وتوظيفها. حساب مقياس خريطة أو تصميم واستعماله. تحويل وحدات القياس (أطوال ومساحات وحجم).معرفة مختلف خواص متوازي األضالع وتوظيفها.
 معرفة خواص متوازيات األضالع الخاصةوزارة التربية الوطنية

األولى حتى ندعم مكتسبات التلميذ في هذا المجال.
لحل معادلة من الشكل ، a .  b :نجعل التلميذ
يالحظ أن ذلك يؤول إلى تعيين القاسم لعملية قسمة
يكون المقسوم وحاصل القسمة فيها معلومين
(الكتابة  a  x  bتعني  a  b  xو نستنتج
أن .) x  a  b
تشكل هذه الكفاءة المرحلة األولى في سيرورة
تدريب التالميذ على حل معادالت .وهي تسمح بجعل
التالميذ يدركون المعنى اآلخر للرمز " = " والذي
كان يدل من قبل على ارتباطه بنتيجة عملية.
ومن بين األنشطة الممكنة في هذا الموضوع العمل
على ترييض وضعيات بسيطة ومطالبة التالميذ
بربط معادالت بنصوص لغوية متعلقة بها مثال:
أربط النص التالي" ضعف مجموع العددين  xو 3
يساوي  " 12بإحدى المعادلتين التالتين:
 2 x  3  12و . 2x  3  12
تقترح وضعيات متنوعة من المحيط االجتماعي-
الثقافي للتلميذ ،كأن نقول سعر البنزين متناسب مع
الحجم المفرغ.
تشكل النشاطات حول التناسبية مقاربة لمفهوم
الدالة .تجعل التلميذ يدرك أنه إذا كان مقدران
متناسبين فإن أحداهما تكون بداللة األخرى .في
المثال السابق ،يكون سعر البنزين  pالمدفوع

بداللة الحجم  vالمفرغ .لدينا عندئذp  kv :
حيث  kمعامل التناسبي (سعر اللتر الواحد).
وبمعرفة معامل التناسبية  ، kيمكن حساب ثمن
أي حجم من البنزين.
من األهمية أن نجعل التلميذ يميز بين حاالت
التناسبية وحاالت الالتناسبية من خالل وضعيات

األنشطة
العددية

المقطع
06
الدوال و
تنظيم
المعطيات
و
أنشطة
هندسية
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المخططات السنوية  -متوسط -
(المستطيل ،المربع ،المعين) وتوظيفها.
 حساب مساحة متوازي األضالع .3تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد
المقطع)
 .4حل الوضعية االنطالقية األم
 .5تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
إدماجية)
 - 6معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة
أو مسجلة خالل تناول المقطع).

وزارة التربية الوطنية

حساب المحيطات والمساحات والحجوم .فمثال،
محيط المربع متناسب مع طول ضلعه ،لكن مساحته
غير متناسبة مع طول ضلعه .كما يمكن المالحظة،
عند تدريج أنبوب اختبار ،أنه في حالة قاعدة ثابتة،
يكون حجم أسطوانة دوران متناسبا مع االرتفاع.
من خالل وضعيات ملموسة نجعل التلميذ يدرك أن
إيجاد الرابع المتناسب هو إتمام جدول تناسبية له
أربعة أعداد (ثالثة معلومة والرابع مجهول).
(مثال :حساب سعر  7كتب علما أن سعر  3كتب
هو .) 570DA
إن توظيف النسبة المئوية يترجم وضعية تناسبية.
وتمثل هذه النسبة معامل تناسبية مكتوب على شكل
كسر عشري.
إن حساب مقياس هو إيجاد معامل التناسبية بين
المسافات الحقيقية
والمسافات على التصميم مقدرة بنفس الوحدة.
تكون النشاطات حول التكبير والتصغير مناسبة
لتجسيد هذا المفهوم.
وتعطى عندئذ األهمية لحفظ الشكل والزوايا...
يدرج تحويل وحدات القياس ضمن األنشطة
الهندسية حول وضعيات حساب محيط ومساحة
األشكال الهندسية المقررة.
تستخلص مختلف الخواص المتعلقة باألضالع
والقطرين والزوايا وتربط بخواص التناظر
المركزي :متوازي األضالع هو رباعي له مركز
تناظر. .
ال يتعلق األمر بإعادة ما تم تقديمه في السنة األولى
بالنسبة للمستطيل والمربع والمعين ،وإنما يركز
على تقديم هذه األشكال على كون كل منها متوازي
أضالع خاص.
14

المخططات السنوية  -متوسط -

الفصل الثالث
الكفاءة المستهدفة من
المقطع التعلّمي

هيكلة تعل ّمات المقاطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة

 .7يحل مشكالت يوظف  .1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد
يكتشف التلميذ عن طريق أنشطة قص ولصق
تقنيات وخواص متعلقة بالمثلث و الدائرة
فيها خواص هندسية
وباستعمال أدوات هندسية (منقلة ،مدور) أن
يتطلب
ووضعيات
و
النتائج
بعض
لتبرير
تتعلق بالمثلث و الدائرة
مجموع زوايا مثلث يساوي  ،180°وتبرر هذه
حلها تجنيد موارد بقصد استخدام الجداول
و حسابات على المساحات
النتيجة بواسطة الزوايا المتبادلة داخليا.
والمخطّطات والتمثيالت البيانية وتنظيم
متعلقة بكل منهما .
أثناء إنشاء مثلث بمعرفة أطوال األضالع الثالثة
لمعطيات.
و أخرى معطيات مصاغة
نجعل التلميذ يرى أن هذا اإلنشاء ال يكون ممكنا إال
 .2تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق
ضمن جداول أو مخططات
بتوفر شرط المتباينة المثلثية.
بالموارد اآلتية:
يتعرف فيها ضمن
 معرفة مجموع زوايا مثلث وتوظيفه في وضعيةتستغل هذه اإلنشاءات لمقاربة مفهوم "المثلثات
وضعيات على التكرار و
معطاة.
المتقايسة" وذلك باستعمال التطابق أو التناظر
التكرار النسبي و التجميع  -إنشاء مثلث بمعرفة:
المحوري دون النص في كل األحوال على حاالت
ضمن فئات .
 طول ضلع والزاويتين المجاورتين له.تقايس المثلثات .سينص على حاالت تقايس المثلثات
 طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما.في السنة الثالثة من التعليم المتوسط قصد استغاللها
 أطوال األضالع الثالثة.في براهين بسيطة.
 حساب مساحة مثلث لحساب مساحة المثلث نعتمد أوال على القص
واللصق ثم على مساحات األشكال المدروسة من
إنشاء الدائرة المحيطة بمثلث.
قبل (المستطيل ،المثلث القائم ،متوازي األضالع..
 حساب مساحة قرص نصف قطره معلوم.. قراءة معطيات إحصائية في شكل جداول أو تمثيالت إلنشاء الدائرة المحيطة بمثلث نجعل التلميذ يستثمرالخاصة المميزة لمحور قطعة مستقيم المدروسة في
بيانية (منحنيات ومخططات).
السنة األولى متوسط.
 فهم معطيات إحصائية وتفسيرها. تمثيل معطيات إحصائية بمخططات باألعمدة أو فيما يخص تنظيم المعطياتتعطى أمثلة من المحيط المباشر للتلميذ
بمخططات دائرية.
(أعمار ،قامات ومقاسات التالميذ) وكذلك من مواد
 حساب التكرارات.وزارة التربية الوطنية

توجيهات من دليل الكتاب

تقدير الجحم
ميادين
المقطع ورقمه الزمني
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المخططات السنوية  -متوسط -
 حساب التكرارات النسبية. -3وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد المقطع)
 -4حل الوضعية االنطالقية األم
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
إدماجية)
 -6معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو
مسجلة خالل تناول المقطع)
 -1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد
 .8يحل مشكالت
تقنيات تمثيل مجسمات و إنجاز تصاميم لها مع
بوضعيات تتضمن
مجسمات (الموشور القائم توظيف مساحات و حجوم لموشور القائم و
أسطوانة الدوران .
وأسطوانة الدوران)
 -2تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق
والتدريب على حسابات
بالموارد اآلتية:
تتعلق بالمساحات و
 وصف موشور قائم.الحجوم لكل منهما.
 تمثيل تصميم لموشور قائم أبعاده معلومة. صنع موشور قائم أبعاده معلومة. وصف اسطوانة دوران. تمثيل تصميم أسطوانة دوران أبعادها معلومة. صنع أسطوانة الدوران أبعادها معلومة. حساب المساحة الجانبية لموشور قائم وألسطوانةدوران.
 حساب حجم موشور قائم وأسطوانة دوران -3تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد
المقطع)
 -4حل الوضعية االنطالقية األم
 -5تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
إدماجية)
 -6معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة
أو مسجلة خالل تناول المقطع)

وزارة التربية الوطنية

أخرى وبالخصوص الجغرافيا (توزيع السكان،
مساحات القارات ،المناطق الزراعية ،االنتاج)... ،
في حساب التكرارات نجعل التلميذ يعطي النتائج في
مختلف األشكال (نسبة مئوية ،عدد عشري.)... ،

الهدف ،كما كان األمر في السنة األولى ،هو تدريب
التلميذ على "الرؤية" في الفضاء .فمن األهمية إذن
أن نجعله يعمل على المجسمات نفسها (وليس فقط
على تمثيالتها) وعلى االنتقال من المجسمات إلى
تمثيالتها.
بالنسبة إلى الموشورات القائمة سنقتصر الدراسة
على تناول الموشورات القائمة ذات قاعدة مثلثية أو
شكل متوازي األضالع.
ولتسهيل دراسة الموشور القائم (الوصف ،التمثيل،
الصنع )...يمكن االنطالق من موشور قائم قاعدته
مثلث قائم والذي يعتبر نصف متوازي مستطيالت.
وهذا ما يسمح بإعادة استثمار مكتسبات السنة
األولى من التعليم المتوسط.

المقطع
08

12سا

أنشطة
هندسية
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الثـــانيـــــة

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

 .2المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي (السنة الثانية)
الفصــــــــــل األول
الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .1يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية
واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع
الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات
بدون أقواس وبوجود أقواس .ويوظف مكتسباته
في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
 .2يحل مشكالت بتوظيف القيم المقربة وعمليات
جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على
أشكال تقبل مراكز التناظر.
 .3يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية
يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المستوي
وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية مألوفة
حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من
خواص التناظر المركزي.

األسبوع األول :تقويم تشخيصي

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب معارف:
 قواعد العمليات على األقواس (ذهنيا ،على ورقة ،باستعمال آلة حاسبة). جداء كسرين. مقارنة ،جمع وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لآلخر. ترتيب األعداد النسبية. التعرف على أشكال هندسية وعناصرها. التحويالت على وحدات قياس مقادير. التعرف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -إنشاء صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي.

توظيف المعارف:

 إنتاج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معين. حساب جداء أو مجموع عددين مستعمال الخاصة التوزيعية في االتجاهين. إجراء تحويرات على عبارات جبرية خاصة. تقدير ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة. حساب مجموعا جبريا معطى. يعلم نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم (باستعمال األعداد النسبية على الخصوص). إنشاء شكل هندسي اعتمادا على خواصه. حساب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجسم مألوف باستعمال القاعدة المناسبة. إنشاء نظير شكل ،أو إكماله شكل بالتناظر المركزي. -تقديم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.

المواقف والقيم
 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة. التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها. تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

التقويم الفصلي

الفصــــــــــــل الثاني

الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .4يحل مشكالت باستعمال كتابات األعداد النسبية
يوظف فيها عمليتي الجمع والطرح ألعداد نسبية،
وخواص هندسية تتعلق بالزوايا.
 .5يحل مشكالت تتعلق بالحساب الحرفي.
 .6يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية
ويتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من خواص
متوازي األضالع.

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب معارف:
 ترتيب األعداد النسبية. جمع وطرح عددين نسبيين. اختبار صحة مساواة أو متباينة. الحساب الحرفي. التمييز أو إتمام جداول أعداد وتمثل وضعية تناسبية. الرابع المتناسب. مقياس خريطة. أنواع الزوايا والتعابير المتعلقة بها. -خواص الزوايا المعينة بمستقيمين وقاطع لهما

توظيف المعارف:
 مقارنة حصصا باستعمال النسبة المئوية. استعمال مقياس معطى لتكبير أو تصغير شكل هندسي. يحسب مجموعا جبريا معطى. تعليم نقط على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم (باستعمال األعداد النسبية على الخصوص). حساب المسافة بين نقطتين ذات فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرج. التعرف على مختلف التعابير المتعلقة بالزوايا استخالص خواص الزوايا المعينة بمستقيمين وقاطع لهما بتوظيف التناظر المركزي وتوظفها في بناءبعض البراهين البسيطة كتوازي مستقيمين.
 تقديم استدالالت بسيطة باستعمال خواص متوازي األضالع. -إنجاز استدالالت بسيطة باستعمال خواص الزوايا والمثلثات.

المواقف والقيم
 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة. التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها. -تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي
وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

الفصل الثالث

الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .7يحل مشكالت يوظف فيها خواص هندسية تتعلق
بالمثلث والدائرة وحسابات على المساحات متعلقة
بكل منهما .وأخرى معطيات مصاغة ضمن جداول
أو مخططات يتعرف فيها ضمن وضعيات على
التكرار والتكرار النسبي والتجميع ضمن فئات.
 .8يحل مشكالت بوضعيات تتضمن مجسمات
(الموشور القائم وأسطوانة الدوران) والتدريب على
حسابات تتعلق بالمساحات والحجوم لكل منهما.

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب المعارف:
 تجميع سالسل إحصائية في فئات متساوية المدى. حساب تكرارات مطلقة وتكرارات نسبية. تمثيل الموشور القائم وأسطوانة دوران بالمنظور متساوي القياس -تصميم لمشور قائم وأسطوانة دورانية.

توظيف المعارف:
 تجميع معطيات في فئات وتنظيمها في جداول ويمثلها بمخططات. إجراء تحويالت الوحدات على المقادير المتناولة. رسم تمثيل لكل من الموشور القائم وأسطوانة دوران بالمنظور متساوي القياس. إنشاء تصميم موافق لموشور قائم أو أسطوانة دوران بأبعاد معلومة. ربط تصميم بمجسم مركب والعكس. -يصنع موشورا قائما أو أسطوانة دوران.

المواقف والقيم
 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة. التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها. -تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الثــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

 .3المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة (السنة الثانية)
المستوى

الفصل

األسبوع
نهاية شهر

األول

نوفمبر

أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم
 وضعيات تتعلق بحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم

المقطع

المقربة والكسور وتوزيع الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون
أقواس وبوجود أقواس.

1و2

 وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
منتصف
السنة الثانية

الثاني

فيفري

 وضعيات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات كسرية وخواص هندسية
للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.

3و4

 وضعيات تتعلق بحل مشكالت في الحساب الحرفي.
 يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية

الثالث

بداية ماي

 وضعيات مركبة مصاغة ضمن جداول أو مخططات أو تمثيالت بيانية توظف فيها
خواص التناسبية.

5و6

 وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع.

وزارة التربية الوطنية
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PREAMBULE
Inscrit dans l’approche par les compétences et dans une démarche de résolution de situations problèmes, conformément au programme officiel du deuxième palier du
cycle moyen, le plan annuel des apprentissages est élaboré afin de permettre aux enseignants de lire, de comprendre et de s’approprier aisément les concepts
structurants qui régissent la mise en œuvre du programme dans la perspective d’une transposition pédagogique la mieux efficace possible en classe.
Les critères de lisibilité, de faisabilité, de cohérence et de progressivité ont été pris en compte dans l’élaboration de ce plan.
Le texte narratif relevant de la fiction et du réel constitue la ligne directrice de tous les apprentissages au niveau textuel et phrastique en 2ème et 3°AM. Ainsi, les choix
portent sur des textes narratifs que l’élève rencontre dans ses échanges à l’école et à l’extérieur. Dans le programme de 2°AM, le conte, la BD, la légende, la nouvelle
vont introduire l’élève préadolescent dans un univers de fiction caractérisé par le merveilleux et le vraisemblable. Ce qui va permettre de mettre en place les conditions
favorables aux apprentissages en général, à l’acquisition des ressources linguistiques et méthodologiques et à l’appropriation des compétences visées.
En 3ème AM, les faits divers ouvrent la voie à la lecture de la presse écrite. Le récit de vie offre à l’élève un espace d’expression et de jugement à travers sa propre image
et à travers celle des autres. Enfin, le fait historique met l’apprenant dans un contexte d’expression rigoureux et objectif. Les choix effectués donneront aux
apprentissages scolaires une certaine pérennité par leur ancrage dans un contexte social dynamique.
Le plan annuel des apprentissages de la 2ème AM et de la 3ème AM, à travers les ressources discursives et linguistiques retenues, vise à développer une compétence :
savoir raconter à travers le conte, la B.D, la nouvelle, le fait divers, le récit de vie et le récit de faits historiques...
Dans sa vision curriculaire, le présent plan annuel des apprentissages ne s’articule pas seulement sur des compétences disciplinaires, mais, aussi, sur des compétences
transversales et un ensemble de valeurs que la discipline prend en charge à l’instar des autres disciplines de l’école.

2e PALIER
( 2e AM
3e AM)

Narratif
fictif

Narratif

réel

Ministère de l’Education Nationale

- Relation de faits (chronologie)
- Présence de personnages
- mise en intrigue
-évènements, péripéties, résolution
- récit à la 3ème personne
-récit à la première personne
- Temps : passé simple/passé composé ; imparfait /présent.
- Présence de repères spatio-temporels.

Supports :
Romans, nouvelles, contes, B.D, fables,
légendes,
autobiographies, biographies, fait divers,
faits historiques….

2
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COMPETENCE GLOBALE
e

Au terme du 2 palier, dans une démarche de résolution de situations problèmes, dans le respect des valeurs, en s’appuyant sur les compétences transversales,
l'élève est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, en adéquation avec la situation de communication, des textes narratifs.
VALEURS



Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
Conscience nationale : Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité nationale à savoir une
histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
 Citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen et de mettre en pratique
cette pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
 0uverture sur le monde : Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les autres
civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter l'altérité.
COMPETENCES TRANSVERSALES
D’ordre intellectuel
D’ordre de la communication
 développer des démarches de résolution de situations problèmes ;
 communiquer de façon intelligible, lisible et appropriée ;
 analyser/résumer/synthétiser de l’information ;
 exploiter les ressources de la communication ;
 donner son point de vue, émettre un jugement argumenté ;
 utiliser les TICE dans son travail scolaire et extrascolaire.
 évaluer, s’auto évaluer pour améliorer son travail ;
D’ordre personnel et social
 développer un esprit critique.
 structurer sa personnalité ;
 interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis des
D’ordre méthodologique
 rechercher, seul, des informations dans des documents pour résoudre
autres ; - s’intégrer à un travail d’équipe, un projet mutualisé, en fonction des ressources
le problème auquel il est confronté ;
dont il dispose ;
 utiliser des usuels : encyclopédies, dictionnaires, grammaires, … ;
 manifester de l’intérêt pour le fait culturel : salon du livre, expositions, manifestations,
 prendre des notes et de les organiser ;
etc. ;
 concevoir, planifier et présenter un projet individuel ;
 manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il
 développer des méthodes de travail autonomes.
s’engage ; - accepter l’évaluation du groupe ;
 développer un esprit d’initiative ;
 manifester sa créativité dans un projet personnel.

L’oral
L’écrit

Oral/Réception
Oral/Production
Ecrit/Réception

Ministère de l’Education Nationale

Comprendre des récits de fiction en tenant compte des contraintes de la situation de communication.
Produire des récits de fiction, en tenant compte des contraintes de la situation de communication.
Comprendre des récits de fiction, en tenant compte des contraintes de la situation de communication.
4
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Ecrit/Production Produire des récits de fiction en tenant compte des contraintes de la situation de communication.

10 heures

Évaluation diagnostique + Régulation

Composantes de la
compétence
terminale

Types de situations

Ministère de l’Education Nationale

Savoirs ressources

Exemples de tâches
de communication

Exemples critères et
indicateurs
d’évaluation

Référence au
manuel

Temps
imparti

Domaine

Compétences terminales : Comprendre et produire, oralement et par écrit, des récits de fiction en tenant compte des contraintes de la situation de communication.

5

Oral et écrit

Plans Annuels-Moyen-

L’enseignant place les élèves en -la structure du récit -Produire des
Pertinence :
situation d’écoute ou de lecture
- Le vocabulaire du
moments du conte.
- Respect de la
Utiliser les
d’un récit de fiction :
genre (conte, BD,
-Reproduire un
consigne.
ressources du
- pour retrouver les étapes du
légende, portrait)
conte du terroir ou
- Utilisation des
manuel qui
récit ;
-L’expression du
autres
ressources proposées.
sont en
- pour retrouver les passages
temps, de la
-Transposer une
conformité
Correction de la
descriptifs ;
chronologie
fable en BD
langue :
avec le
- pour sélectionner des
La description :
-Produire un récit à
- Respect de la syntaxe contenu de ce
événements essentiels dans des
personnages, et
partir d’une BD
de la phrase et des
plan
récits.
lieux,
-Produire des
normes morpho
L’enseignant place les élèves en -La caractérisation
portraits de
grammaticales
situation de :
-La comparaison
personnages
Cohérence
- reformuler une histoire lue ou
- narration / dialogue -Produire des
sémantique :
écoutée
-Les temps du
descriptions de lieux, - Respect de la structure
- produire une histoire en
discours
d’objets
chronologique.
s’appuyant sur des ressources
-La concordance des -Produire des
- Utilisation des temps
(images, listes de mots, tableaux temps
dialogues de
verbaux adéquats.
de conjugaison, …) ;
personnages
Perfectionnement :
- enrichir un récit par des
-…
passages descriptifs.
Prévoir des stations de contrôle (voir plan du contrôle continu) et des activités décrochées (lecture plaisir- écriture créative- ateliers …)

-Identifier les
caractéristiques du
récit de fiction.
-Restituer les
événements essentiels
dans les récits de
fiction.
-Décrire un
personnage, un lieu,
un objet.
-produire un récit de
fiction
-narrer/jouer un récit
de fiction devant un
public.

116 h

EXEMPLE DE DEROULEMENT D’UNE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE EN 2°AM
Compétences terminales : Au terme de la 2e AM, dans une démarche de résolution de situations problèmes, dans le respect des valeurs et en s’appuyant sur
les compétences transversales, l’élève est capable de comprendre et de produire, oralement et par écrit, et ce, en adéquation avec la situation de
communication, des textes narratifs qui relèvent de la fiction.
Situation/
Ministère de l’Education Nationale
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Objectif de la séquence : «Comprendre et produire à l’oral et à l’écrit une fable présentée sous forme de B.D »
Oral à dominante réception (2H)
•
•
•

 Ecouter/Comprendre
Identifier les personnages les
circonstances et les
événements du récit.
Relever la morale de la fable
et dégager sa visée.
 Parler /produire
Réagir à la morale de la fable.
Discuter et extrapoler

Compréhension de l’écrit 1 (1H)
Lire/Comprendre
• Identifier les caractéristiques de la
B.D
• Retrouver les éléments de la fable
(récit et morale)
• Identifier les personnages les
circonstances et les événements
• Relever la morale de la fable et
dégager sa visée

Apprentissage des ressources linguistiques (3H)

•
•
•
•
•

Lexique de la BD (planche, vignettes, bulles….)
Les onomatopées et interjections
Le discours direct
Les types de phrases
La concordance des temps dans le récit et dans
le discours

Compréhension de l’écrit 2
(1H)
Lire /comprendre
• identifier Les
caractéristiques de la
fable, ses enjeux
linguistiques et
discursifs

Apprentissage de la mobilisation et de l’intégration des ressources (4H)
Situation/ Pour la fin du trimestre, ton professeur te charge de jouer une pièce théâtrale ayant une
morale. A partir des notes prises en lectures, transpose une fable de ton choix en bande dessinée
pour pouvoir jouer la saynète
- Activités d’analyse de la consigne, de co-élaboration de la grille d’évaluation et de planification du texte
à produire (accompagnées par le professeur)
- Activités de rédaction, de mise au propre et de relecture de la production
- Activités de partage et d’autocorrection (s’assurer du recours aux usuels en autonomie)
- Activités d’amélioration et de réécriture

Travaux dirigés
jeux de dramatisation
du récit-fable (1H)

Lecture plaisir/détente
(1H)

Processus accompagné, évalué et régulé par le professeur

Notes explicatives du mode de mise en œuvre de cette séquence
Cette séquence s’insère dans le projet 2 relatif à la bande dessinée.
Elle vise à amener l’élève à transposer une fable en B.D.
Ministère de l’Education Nationale
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Les apprentissages devront s’organiser conjointement autour de la bande dessinée et de la fable.
A cet effet,
 L’élève découvrira la fable en compréhension orale, à partir de supports audio-visuels.
 En compréhension de l’écrit, première séance une BD illustrant une fable sera proposée. Il s’agira d’assurer non seulement la compréhension de celleci (intrigue +morale) mais aussi la maitrise des spécificités de la B.D : présence d’un message iconique et des messages linguistiques, présence de
parties narratives et de dialogues
 Une deuxième séance de compréhension de l’écrit sera programmée après l’étude des ressources linguistiques. Elle concernera l’exploitation d’une
fable en vers ou en proses. Il s’agira évidemment d’amener les élèves à construire le sens de la fable, de dégager sa structure mais le texte en question
servira de support à l’activité de préparation à l’écrit qui sera proposée en fin de séquence.
 L’activité de vocabulaire permettra de renforcer les acquisitions liées à la BD : planches, bulles, cartouches, interjections, onomatopées….
 Les autres ressources à étudier concerneront prioritairement :
- Le style direct : on mettra l’accent sur les propos sans insister sur les verbes introducteurs car absents des bulles.
- L’étude des temps du récit : elle est motivée par les informations contenues dans les cartouches.
 L’activité d’expression orale intervient ici en fin de séquence, car elle apparait dans une situation d’intégration. A noter, cependant, que dans d’autres cas
elle pourra se dérouler juste après la compréhension de l’oral.
 L’écriture est envisagée comme un apprentissage organisée, un processus continu qui se déroule en trois phases :
- Préparation/ planification
- Ecriture/production
- Correction/révision
Au plan de l’évaluation, on optera pour une évaluation intégrée à l’apprentissage qui permettra de procéder aux régulations nécessaires, au moment
opportun.
- La station contrôle est destinée aux épreuves d’évaluation sommative au terme d’un parcours d’apprentissage.


Travaux dirigés :
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1. TD intégré à la séquence : consolidation, remédiation et prolongement de la séquence ;
2. TD décroché par rapport à la séquence : activités ludiques,….

Ministère de l’Education Nationale
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PLAN ANNUEL
DE L’EVALUATION PEDAGOGIQUE
FRANÇAIS - 2ème ANNEE MOYENNE
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TRIMESTRE

EVALUATION DIAGNOSTIQUE
COMPETENCES TERMINALES
CRITERES SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE
CT1 : Comprendre des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication.

CT2 : Produire des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication
1

CT3 : Comprendre des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication

CT4 : Produire des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la communication
Ministère de l’Education Nationale

-Identifie le cadre spatio-temporel d’un récit de fiction écouté.
-Identifie les personnages principaux et des personnages secondaires dans
un récit écouté.
- Repère des événements en s’appuyant sur les marqueurs temporels.
- Complète un récit (la situation initiale).
- Réinvestit dans une production orale un lexique thématique.
- Raconte une histoire de manière correcte et appropriée.
- Construit un court récit autour de mots clés.
- Exprime un avis, une appréciation sur une histoire écoutée.
- Identifie le cadre spatio-temporel d’un récit de fiction lu.
- Identifie le narrateur.
- Identifie le schéma narratif d'un texte en s’appuyant sur les temps utilisés.
- Identifie la chronologie d’un récit de fiction.
- Identifie les personnages principaux et des personnages secondaires dans
un récit.
- Relève des champs lexicaux : sentiments des personnages, qualités,
défauts des personnages….
- Lit de manière expressive en marquant l’intonation, le rythme, les groupes
de souffle…à l’intention d’un auditoire.
-Développe un champ lexical autour du merveilleux.
-Reconstitue un récit de fiction en tenant compte de la chronologie.
- Construit un court récit à partir de mots clés.
10
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CT1 : Comprendre des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication.

CT2 : Produire des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication.
2
CT3 : Comprendre des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication.

CT4 : Produire des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la communication

.CT1 : Comprendre des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication.
CT2 : Produire des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la situation de
communication
3

CT3 : Comprendre des récits de fiction en tenant

Ministère de l’Education Nationale

- Rédige une situation initiale.
- Rédige une situation finale.
- Identifie les actants dans un récit écouté.
- Identifie le narrateur.
- Identifie la chronologie d’un récit de fiction écouté.
- Repère le schéma narratif d’un récit écouté.
- Identifie un lexique thématique.
- Résume une histoire écoutée.
- Produit une suite à un récit dont on a écouté le début.
- Décrit oralement de lieux, de personnages à partir d’illustrations diverses.
-Relève les caractéristiques physiques et morales du personnage principal
d’un récit.
- Identifie la structure du récit
- Relève les champs lexicaux : sentiments des personnages, qualités,
défauts des personnages…
-Reconstitue un récit présenté dans le désordre, en tenant compte de la
chronologie des faits.
- Complète un texte en insérant du dialogue ou de la description.
- Résume un texte narratif.
- Rédige un récit de fiction à partir de la trame narrative.
-Développe une suite d’actions à partir de la situation initiale d’un récit.
- Repère le moment où le narrateur intervient.
- Repère les passages descriptifs dans un récit (portrait d’un personnage,
description d’un lieu, d’un objet).
- Construit un champ lexical à partir d’un thème donné.
- Dramatise un extrait de récit de fiction (déclamé et/ou mimé).
- Relève les marques du discours rapporté dans un récit (deux points,
guillemets, tirets, verbes introducteurs).
- Elabore le compte rendu de lecture d’une histoire lue.
11
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compte des contraintes de la situation de
communication
CT4 : Produire des récits de fiction en tenant
compte des contraintes de la communication.

- Traduit une bande dessinée en un récit de fiction.
- Produit un récit de fiction cohérent et structuré.
- Améliore un récit d’élève, en utilisant des ressources. (dictionnaire,
texte, ...).

PLAN ANNUEL
DU CONTRÔLE CONTINU
FRANÇAIS - 2

Ministère de l’Education Nationale

ème

ANNEE MOYENNE
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NIVEAU

TRIMESTRE

SEMAINE

1

2ème
semaine de
novembre

2

3ème
semaine de
février

2 AM

DOMAINE

 Situations permettant l’analyse de récits de
fiction pour en identifier les caractéristiques.

ORAL
ECRIT

3

APPRENTISSAGES CIBLES PAR L’EVALUATION

Situations permettant de retrouver les
composantes du récit de fiction.

1ère
semaine de
mai

Situations permettant de reformuler/relater les
faits essentiels sous forme d’un récit de fiction

Ministère de l’Education Nationale

OBSERVATIONS
Le nombre de
semaines
pédagogiques est
donné à titre
indicatif
VOIR LES
MODALITES
CONTENUES
DANS LA
DERNIERE
CIRCULAIRE SUR
L’EVALUATION ET
LE CONTROLE
CONTINU
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INTRODUCTION
As part of the school year 2018-2019, the General Inspectorate of Pedagogy provides inspectors and teachers with working tools in
the form of annual educational plans. These tools complement the official reference materials that are already used in the primary and
junior cycles. In keeping with the spirit and dynamics of current educational reforms, they aim to facilitate the reading, comprehension
and execution of programs in order to improve the quality of teaching. These plans also aim to unify the way content is structured
when developing learning sequences in the spirit of what is recommended by the new programs and the guidance of the accompanying
documents. From a methodological point of view, these pedagogical planning tools will make it possible to establish a common
representation of the learning path in the sequences through the stages of contextualisation of teaching-learning in the context of
situations of departure, installation, mobilizing and integrating resources for skills transfer in life situations.
These additional working documents are presented as follows:
- annual plans for building learning;
- annual plans for educational evaluation;
- annual plans for continuous monitoring.
The different plans are designed to articulate in a coherent way the dimensions related to the preparation of the learning, to the
pedagogic evaluation and to the continuous control. Inspectors are expected to accompany teachers, especially junior teachers, in
the effective implementation of these plans in English classes

Ministry of National Education
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Methodological note
The results of the national consultation on assessment presented at the national conference held on April 29th ,2017, highlighted the
need to review the current assessment practices. A necessity reinforced by the field follow-up reports of the inspectors, which revealed
imbalances in the implementation of the curricula due to ineffective reading and associated interpretations. This fact has prompted the
General Inspectorate of Pedagogy to provide practitioners with tools that illustrate the vision, dispel misinterpretations and allow for
educational performance improvement, which is one of the axes of the reform namely the training of trainers and professionalization
of the main actors of the education system.
The tools designed by the General Inspectorate of Pedagogy include: the annual learning plan, the annual pedagogic assessment plan
and the annual continuous assessment plan for each of the subjects of primary and middle school education in the key stages
concerned by the implementation of the re-written curriculum.
1- The annual learning plan
The annual learning plan is a comprehensive plan of a program of study within an educational project that aims to achieve the global
competence of a learning level on the basis of the target competency stated for each domain ( oral interaction, interpretation of oral
and written messages and production of oral and written messages) and through an integrated set of learning sections.
Each plan starts from the target competency to achieve ; its development is carried out through a problem-solving situation in its
general context that the learner may encounter in his or her school or social life and a set of partial situations conducive to integration
and potential remediation. The plan also contains instructions from the “support document” and the “teacher’s guide” and the
estimated time to devote to the learning section to ensure an adequate implementation of this latter.
2- The annual pedagogic assessment plan
The annual pedagogic assessment plan is a plan that synchronizes the learning implementation process with the verification of the
competency development. It starts from the target competency, which is framed by standards that include the three following aspects:
knowledge, methodology and values. These standards allow for both learning assessment and assessment of the learner’s effort and
offer opportunity to provide learners with objective and constructive feedback.
Ministry of National Education
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YEARLY LEARNING PLAN
KEY STAGE TWO (MS2)

Ministry of National Education
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Exit Profile: Key Stage 2/ MS2
GLOBAL COMPETENCE/EXIT PROFILE: At the end of MS2, the learner will be able to interact, interpret and produce short oral and written messages / texts of
descriptive, narrative and prescriptive type, using written, visual or oral support, in meaningful situations of communication related to hi s environment and interests.
The learner can:
-Understand messages consisting of formulaic phrases and simple sentences related to frequently used expressions related to familiar topics or situations (personal,
shopping, local places).
-Communicate limited information in simple every day and routine situations by using memorised phrases and formulaic language.
-Use selected simple structures correctly but still systematically produce basic errors
VALUES
CROSS-CURRICULAR COMPETENCES
1.Intellectual competency/The learner can:usehis critical thinking skills when gathering information for learning and project work*
National identity: The learner can understand and interpret verbal and non-verbal messages* solve problem situations using a variety of communication means* show creativity
describe lifestyles, eating habits, when producing oral and written messages*he can show some degree of autonomy in all areas of learning
dressing habits and dwellings of Algeria
2.methodological competency / The learner can: work in pairs or in groups*use strategies for listening and interpreting oral discourse*
National conscience: He is keen on develop effective study methods , mobilize his resources efficiently and manage his time rationally* information and communication technology
communicating
about
outstanding whenever he needs it for learning and research* evaluate himself * evaluate his peers
Algerian figures
3.communicative competency/The learner can: he can use drama and role-play to communicate appropriately* he can use information and
Citizenship: He demonstrates a civic communication technology such as blogs , websites page , discussion forums , platforms to interact with learners of other cultures* he can use
behaviour, conscious of his rights and information and communication technology such as blogs , websites page , forums of discussion , to interact with learners of other cultures* he
duties as well as those of others.
can process digital data
Openness to the world : He is eager 4.personal and social competencies /The learner: is aware of his role and others' role in the development of projects* is keen in promoting the
to know about the lifestyles ,eating work of his peers*respects our national values and behaves consistently* is honest and accountable for his work and respects others work*
habits, dressing habits, and dwellings of asserts his personal identity and behaves with selfother countries who use English for confidence*He socializes through oral or written exchanges*he develops attitudes of solidarity
communication
Domains
Oral- Written – Both
In meaningful communicative situations related to his/ her interests, based on written, visual or audio supports, the learner will be able to
interact and produce short and simple descriptive messages/texts orally.
Target competencies

In meaningful communicative situations related to his/her environment and interests, based on written, visual or audio supports, the learner will
be able to interpret short and simple descriptive messages/texts orally and in written.
In meaningful communicative situations related to his/her environment and interests, based on written, visual or audio supports, the learner will
be able to produce short and simple written descriptive messages/texts .

Ministry of National Education
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Learning
Sequences

Topics

Projects

Planning Learning

Estimated time

Situation1: Starting off / Initial situation

My Family
Profile

Example: You have read an advertisement. Actors and actresses aged from 14 to 20 are needed for an Algerian show. One of your
classmates likes the offer. Help her / him write an e-mail to apply for this job..
Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons)

Describing physical appearance

MY

*Describing and locating places

AND

*Describing daily and free time
activities

*Reading and interpreting a house
plan

ME

Sequence 1

FRIENDS

Learning Objectives

*Recording daily activities on a
schedule
*Describing family relationships

Grammar
*The simple present tense
for description
*Adjective for
description(colour, height,
build, hairstyle, beauty and
physical attraction)
*Possessive pronouns for
description
*Location markers
(prepositions and adverbs)
for description

*Expressing likes and dislikes

*“Can” for ability

*Expressing abilities and
inabilities

*“Can’t for inability

Lexis

Pronunciation

* Lexis related to
topics ( physical
appearance ,
routine,
activities,….)

Pronunciation of
/l/ and / l/

Communicative Tasks
- Interview
- Role play

*Pronunciation of
/r/
*Silent “r”

- Daily schedule

11 WEEKS

- Guessing game

( For both

- Family tree
- Songs

sequences 1
and 2 )
28 hours

*Cause and reasons( why,

Ministry of National Education
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*Expressing cause or reason

because)

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration)
You are entering a national competition organised by the Algerian Ministry of National Education for middle school students about the
“Best Personal Profile” written in English. Competitors are required to upload their profiles to the website of the Algerian Ministry of
National Education before December 20th.
The first three winners will be offered a four-week English language course in London next summer
Situation4: Assessment
Remediation

Ministry of National Education
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Situation1: Starting off / Initial situation

SHOPPING

Sequence 2

ME, AND MY

Example: It is Akram’s birthday. His mother wants to make a big birthday cake .She asks Akram to buy the ingredients she needs. Help
Akram to write his shopping list and show him the way to the supermarket
My
Classmates’
Shopping
Habits

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons)
Learning Objectives
Describing shopping items

Many, much, some, any

*Expressing quantity

*How many….?

*Asking information about
shape , size, quantity,

Ministry of National Education

Grammar

*How much… ?

Lexis

Pronunciation

*Basic lexis ( words and
expressions/ formulaic
language) : polite forms /
greetings../ preferences

*Pronunciation of
/l/ and / l/

Communicative Tasks
-Interview
- Role play

*Pronunciation of
/r/.

- Location Map
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weight, colour and price

*What size are you?

*Devising a neighbourhood
street map

*What is your size?

*Locating and showing the
way to amenities

*Silent “r”

- Guessing game
- Songs

*What is the size of …?
*How big is …?
*What shape is …?
*Cardinal and ordinal
numbers
*The imperative

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration)
Sandra your English friend wants to know about shopping in Algeria. Write to her an email to give her information about shopping in
malls , supermarkets, street markets and traditional craft shops in the place where you live. Tell her also about how Algerian teenagers
dress and what they usually eat. Then, ask her questions about shopping in England and what English teenagers wear and eat . Attach to
you email a street map showing the shopping amenities in your neighbourhood and the location of your home.
Situation4: Assessment
Remediation

Sequence 3

ME AND MY
HEALTH

Situation1: Starting off / Initial situation

Ministry of National Education

Example: In a forum of discussion, you read Mona’s message asking for help. She suffers from obesity . She weighs 98 kilos. She feels
tired and sick. Write a reply to Mona and help her lose weight.
Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons)
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Learning Objectives
Expressing obligation

My Healthy
Food and
Exercise
Poster
/

*Giving advice and
recommendations
*Planning a healthy
balanced meal
*Planning a healthy weekly
diet

Grammar
*“Have to” (interrogative
and affirmative forms)

Lexis
*Lexis related to
shopping, food, health...

*“Have got to”

*Basic lexis

*“Must” with the 3 forms

( words and expressions/
formulaic

* “Should” / “Shouldn’t”
*The imperative

My Dietary
Flier

language) : polite forms /
greetings…

Pronunciation

Communicative Tasks

Pronunciation of
must : /məst/,
/mʌst/ and /mʌsnt/

- Shopping list

*Pronunciation of
“should: /ʃəd/,
/ʃʊd/

- Leaflets

*Pronunciation of
“shouldn’t”:
/ʃʊdnt/

- Bills

- maps

10
weeks

- Poster
- Information panels
- Charters

*Pronunciation of
“sh”:/ʃ/

25
hours

*Pronunciation of
“ch”: /tʃ/
Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration)
Nacer,my Tunisian friend, is overweight wants to kow what kind of diet my dietitian recommends because he knows I have the same
problem.I’m going to send him a detailed email in which I explain my doctor’s dietary advice and recommendations about food and
exercise. I’m also going to send him a weekly diet plan and a typical daily menu as attached documents.
Situation4: Assessment

Sequence 4

ME AND MY
TRAVELS

Remediation

Ministry of National Education

Situation1: Starting off / Initial situation
Example: In the international” travel forum” of tripadvisor.com website, you read a message of a tourist from England . He wants to visit
Algeria. Think of a nice place you visited and write some information about it. Turn these information into a travel brochure to be posted in
the “ travel forum “.
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Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons)
Learning Objectives
*Describing amenities and
places of interest

My Last
Holiday
MiniTravelogue
/
A
Memorable
Holiday
Report

*Describing environmental
sites

Grammar

Lexis

Pronunciation

*Simple future tense with the 3
forms

*Lexis related to
topics

- Information panels

*“be going to” for future
activities with the 3 forms

*Pronunciation of
“will”- “ ‘ll”“won’t”:

Basic lexis
*/wil/,/l /wəʊnt/

- Brochure for holidays

*Pronunciation of
“ed”: /id/,/t/,/d/

- Map route

*Past simple tense with the 3
forms
*( regular and irregular verbs)

*Reading and interpreting
a map
*Planning and interpreting
itineraries

*Demonstratives : this/these,
that/those
*Word formation with “tion”

( words and
expressions/
formulaic language) :
polite forms /
greetings../

*Pronunciation of
“th”:/ θ/, / ð/

*Word formation
Pronunciation of
“tion “/ʃən/

Communicative Tasks

notices

- Information transfer
( from weather forecast
symbols to text)

7
weeks
18
hours

- Poster
- Pictionary

*Adjectives ending with”y”
Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration)
Andrew Williams, your Australian friend is going to visit Algeria next summer. I’ll be his guide. So, I organise a three-day tour for him to
visit the most interesting places in the region where I live (museums, parks, forests, mountains, old medinas, souks, “ksours”, traditional craft
shops, etc.).I prepare a detailed itinerary of this tour using a map of my region with the necessary map icons. Then, I sent him this itinerary
and the map by email.
Situation4: Assessment
Remediation

Ministry of National Education
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YEARLY PLAN OF ASSESSMENT
KEY STAGE TWO (MS2)

Ministry of National Education
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PERIODS

DOMAINS

TARGET COMPETENCIES

DESCRIPTORS OF IMPLEMENTATION
DIAGNOCTIC EVALUATION

Oral interaction

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interact and
produce short oral messages / texts of
descriptive, narrative, prescriptive or
argumentative type using written, visual or
oral support.

- Can :
*describe and locate places
* deal with situations such as: order a meal in a restaurant, going on a trip doing shopping,
asking for prices ,places, train schedules, etc.
*understand essential details in a conversation, containing simple language and familiar
expressions used in everyday life

Interpretation of oral
and written messages

FIRST
TERM

Production of oral
and written messages

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interpret short
oral or written messages / texts of
descriptive, narrative, prescriptive or
argumentative type, using written, visual or
oral support.

- Can:

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to produce short oral
or written messages/ texts of descriptive,
narrative, prescriptive or argumentative type,
using written, visual or oral support.

- can write :

*read and interpret a house plan
* read and understand general ideas and details in easy texts, written in simple language with
familiar vocabulary and lexical expressions and related to topics dealt with in the previous
domain.

*a medium length descriptive paragraph on facts or stories related to his environment, family,
friends, school, living conditions, past family , past activities, events.
* simple directions , recipes, how to do text, etc.
* an outline and the first draft of a text
*generate new ideas from a model

Ministry of National Education
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*Devise a neighbourhood street map , locate and show the way to amenities

Oral interaction

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interact and
produce short oral messages / texts of
descriptive, narrative, prescriptive or
argumentative type using written, visual or
oral support.

- Can:
*express obligation
*give advice and recommendations
* understand essential details in a conversation about food , containing simple language and
familiar expressions used in everyday life
* anticipate the meaning of messages

SECOND TERM

Interpretation of oral
and written messages

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interpret short
oral or written messages / texts of
descriptive, narrative, prescriptive or
argumentative type, using written, visual or
oral support.

- Can:
* read and understand general ideas and details in easy texts, written in simple language with
familiar vocabulary and lexical expressions and related to healthy food
* understand the gist of a story, the narrator’s ideas and opinions clearly expressed, a simple
letter describing a person, narrating or predicting an event
*can anticipate the end of a story

Production of oral
and written messages

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to produce short oral
or written messages/ texts of descriptive,
narrative, prescriptive or argumentative type,
using written, visual or oral support.

- Can:
* can write simple directions , recipes, how to do text, etc.
* write an outline and the first draft of a text
- can generate new ideas from a model

Ministry of National Education
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THIRD TERM

Oral interaction

Interpretation of oral
and written messages

Production of oral
and written messages

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interact and
produce short oral messages / texts of
descriptive, narrative, prescriptive or
argumentative type using written, visual or
oral support.

- can :
*describe amenities and places of interest

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interpret short
oral or written messages / texts of
descriptive, narrative, prescriptive or
argumentative type, using written, visual or
oral support.

- can:

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to produce short oral
or written messages/ texts of descriptive,
narrative, prescriptive or argumentative type,
using written, visual or oral support.

- can:

*use expressions relating everyday situations , and simple sentences in a spontaneous way

*read a map and interpret itineraries
*assess his reading strategies as efficient or not

* write a medium length descriptive paragraph on environmental sites
*write an outline and the first draft of a text
* generate new ideas from a model

Ministry of National Education
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ONGOING ASSESSMENT PLAN
KEY STAGE TWO (MS2)
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remarks
The situation is
based on the learning
objectives of
sequences 1 and 2
and incorporates the
topics and linguistic
resources dealt with
in these sequences.

Targeted learnings for assessement
A new complex situation that provides context for meaningful
communication related to learner’s personal life and environment (
home, daily life, likes and dislikes, shopping and shopping places …)

sequence

domain

Productive
competence

A new complex situation that provides context for meaningful
communication related to learner’s personal life and experience (
physical description, eating habits; health and healthy food; physical
exercise)

ME AND MY HEALTH

term

Grade

Second week of
November

ME, AND MY
SHOPPING

week

first
(2ème semaine
de novembre)

Productive
competence

Second week of
February
second

Year two

(2èmesemaine de
février)

A new complex situation that provides context for meaningful
communication related to learner’s enlarged environment ( travelling ,
places of interest/tourist sites, itineraries, home types …..)

Ministry of National Education

ME AND MY TRAVELS

Productive
competence

Fourth week of
April

third
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المخططات السنوية  -متوسط -

المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2018-2017وسعيا لضمان جودة التّعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة اإلصالحات التي باشرتها
وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة
والمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع
التعلّمي الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد
سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرّة ،وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة
األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو
تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن.

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسّادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال وهو تكوين المكونين واحترافية
الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط السّنوي لبناء التعلمات ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السّنوي للمراقبة المستمرة ،لكل مادة من المواد الدراسية ،في
مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسّط.
سنوي لبناء التعلمات:
 -1المخطط ال ّ
ّ
ّ
هو مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،حيث ت ّم
توزيع محتويات كل ميدان على ثالثة فصول دراسية بالتناوب ،حتى ال يتم تركيز محتويات ميدان واحد في فترة زمنية مح ّددة ويمل األستاذ والمعلم من تنفس النمط.
كل مخطط؛ تبعا للمادة المقرّرة ،ينطلق من مستوى من الكفاءة الختامية ،التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام ،الذي قد يصادفه
التلميذ في حياته المدرسية أو االجتماعية ،وجملة من الوضعيات الجزئية المقترحة ،التي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة .كما يحتوي المخطط على توجيهات من
الوثيقة المرافقة ودليل الكتاب المدرسي ،من أجل التكفّل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي ،الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال

سط
المخطط السنوي لبناء التعلمات لـمادة :التربية اإلسالمية السنة األولى متو ّ

الكفـــاءة الشامـــلة :يعرف المتعلم حقيقة اإليمان باهلل ويستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا .ويؤدي الصّالة أداء صحيحا ،مبرزا أثرها في سلوكه ،موظفا أحكامها و ِحكمها؛
ويتحلّى بمحبّة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويحر على االقتداء به ،بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة.
ّ
الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من الميادين المهيكلة للمادة ،يستظهرالمتعلّم المحفوظ من القرآن ويعبّر عن حقيقة اإليمان  ،يعظم الشعائر اإلسالمية
يمارس خلق ال ّ
صدق و يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،بتوظيف الموارد المدرجة
التوجيهات من الدليل
التوجيهات من الوثيقة المرافقة
هيكلة المقطع التعلمي
الميدان
مستوى من الكفاءة الختامية
 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الحفظ الجيّديستظهر المتعلّم المحفوظ من القرآن الكريم
أوال -القرآن الكريم:
القرآن الكريم
الصحيح لآليات والسورة.
والحديث النبوي الشريف  -1الطارق
التركيز على ركن اإليمان بالمالئكة
الفهم الصحيح لإليمانيعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان.،
 -1أركان اإليمان
أسس العقيدة اإلسالمية
يعظم المتعلم الشعائر اإلسالمية،

العبادات

في وضعيات مناسبة في المحيط يمارس خلق
الصّ دق
يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا عليه
سيرة
ال ّ
وسلم

األخالق واآلداب اإلسالمية

وزارة التربية الوطنية

 -1الطهارة (الوضوء ،الغسل،
والتيمم
 -1ال ّ
صدق
 -1مولد الرسول صلى هللا عليه
وسلم

 في وضعيات تعلمية مختارة ،يمارس المتعلم المحافظة على الطهارة: العناية بنظافة الجسم والثوب والمحيط؛الطهارة ممارسة صحيحة،
 الربط بين النصو االستشهادية التخلق بخلق اإلسالمواألنماط السلوكية المستهدفة
 التعبير عن مظاهر سلوكية في محبة الرسول  -التركيز على السّرد الجيد باستخدامالمصادر الموثوقة
صلى هللا عليه وسلم
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 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات والتحقّق من نماء الكفاءة .ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير
تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطّرة في المنهاج ،والتي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي والقيمي .كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود
المتعلم بتقديم مالحظات وتوجيهات تربوية من أجل التعديل.
مخطط التقويم البيداغوجي لمادة التربية االسالمية السنة األولى من التعليم المتوسط
التقويـــــــم التشخيصي

الفصل الثاني الفصل األول

الكفاءة الختامية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم ،والحديث باستخدام مهارات التالوة
الجيدة واالستعمال المناسب.

 سالمة االستظهار التالوة السليمة للمحفوظ حسن االستعمال في الوضعيات -االستشهاد الموضوعي

يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان ،وأثره في حياة المسلم من خالل تصرفه اليومي عبادة وسلوكا.

 التعريف الصحيح لألركان حسن التعبير عن حقيقة اإليمان -حسن التصرف في العبادة والسلوك

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة ،ويدرك أحكامها و ِحكمها ،وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.

الفصل الثالث

سلوكات السيئة.
يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب اإلسالمية المكتسبة ويتجنب ال ّ

وزارة التربية الوطنية

معايير التحكم في الكفاءة:

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

 أحكام الزكاة الزكاة وفوائدها الروحية ،والجتماعية الزكاة طهارة. السيرة مرجع األخالق اإلسالمية إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -آثار السلوكاتالمذمومة على الحياة االجتماعية.
 إبراز جوانب من الحياة في م ّكة. البعثة والمجتمع الم ّكي إبراز أسباب الهجرة -المهاجرون األوائل األنصار واستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلّم آثار الهجرة على انتشار اإلسالم. -أسس بناء المجتمع في المدينة
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 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا مح ّددا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة ،و مستهدفة التعلمات المدمجة
التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .ويثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد وتجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم.

سط
المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لمادة التربية اإلسالمية أولى متو ّ
الفصل

األسبوع

األول

األسبوع  2من شهر
أكتوبر

الثاني

األسبوع  01من شهر
فيفري

الثالث

األسبوع  04من أفريل

وزارة التربية الوطنية

مالحظات
التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من القرآن الكريم
الوقفة  :1وضعيات مر ّكبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي والحديث الشريف (شفهيا) يُقيّم التلميذ خالل الفصل
الشريف
ــ للتعبير عن حقيقة اإليمان ،وتعظيم الشعائر اإلسالمية،
والتعبير عن محبّته للرسول صلى هللا عليه وسلّم
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من القرآن الكريم
الوقفة  :2وضعيات مركبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي باستخدام مهارة التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ خالل
الفصل
الشريف
ــ للتعبير عن أثر اإليمان والصالة وحفظ األمانة في حياة
المسلم،
ّ
ــ للتعبير عن حب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالقتداء
به،
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من القرآن الكريم
الوقفة  :4وضعيات مركبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي باستخدام مهارة التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ خالل
الفصل
الشريف
ــ للتعبير عن أثر اإليمان في حياة المسلم من خالل
تصرفه اليومي عبادة وسلوكا
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطــط ال ّ
السنـــــة الثانية

وزارة التربية الوطنية
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المقطع األول  /الفصل األول
المقطع

الميدان

01
القرآن الكريم
والحديث النبوي
الشريف

أسس العقيدة
اإلسالمية

العبادات

الكفاءة الختامية

الموارد المستهدفة

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن أوال -القرآن الكريم:
الكريم ،والحديث النبوي الشريف  -سورة التكوير
باستخدام مهارات التالوة الجيدة
واالستعمال المناسب.
ثانيا -الحديث النبوي الشريف:
َ
ْ
ُ
ْ
 -1التماسك االجتماعي( :ال ُمسلِ ُم أخو
ْال ُم ْس ِل ِم ..يَحْ تَقِ َر أَخَ اهُ ْال ُم ْس ِل َم).
 -3فاعلية المسلم (المؤمن القوي.)...
يعدد المتعلم أركان اإليمان ،ويعرّف
بحقيقة اإليمان بالمالئكة ،مبرزا أثره
 اإليمان بالمالئكةفي سلوكه.
يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة -1 ،أتعرّف على ّ
الزكاة
وحكمها ،وأثرها في  -2نصاب ّ
الزكاة ووقتها
ويدرك أحكامها ِ
حياة الفرد والمجتمع.

يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب
األخالق واآلداب
اإلسالمية المكتسبة ويتجنب السلوكات
اإلسالمية
السيئة.
يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس
المجتمع المسلم في المدينة المنورة.
السيرة

وزارة التربية الوطنية

 11أسبوعا  11 /ساعة

-

الزمن
المقدر
ساعتان

ساعتان

ساعتان

ساعتان

المؤمنون إخوة
ساعة
هجرة الصحابة األوائل إلى

-1
الحبشة
الرّسول صلى هللا عليه وسلمّ
-2
في مكةّ

ساعتان

توجيهات ومالحظات
يحر األستاذ على القراءة الصحيحة للسّورة وتدريب
المتعلمين على ذلك ،مع شرح بسيط للمفردات الصّ عبة فقط،
ويطلب منهم الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.
التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث. استخال االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. تعداد مهام المالئكة والتفاعل معها. التركيز على الواجبات نحو المالئكة. تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في الحياة للمسلم حسن التعريف بالشعائر ّ(الزكاة)
 معرفة األداء وحسن العرض. يكتفى بتقديم مبادئ عامة فقط ،ألن التفصيل سيتعرّف عليهالمتعلم في مرحلة التعليم الثانوي.
 الربط بين النصو واألنماط السلوكية المستهدفة اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبروالمواقف لالسترشاد واالقتداء
 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة -استخال العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء
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المقطع الثاني  /الفصل الثاني
المقطع

الميدان
القرآن الكريم
والحديث النبوي
الشريف
أسس العقيدة
اإلسالمية

02

العبادات

األخالق واآلداب
اإلسالمية
السيرة

وزارة التربية الوطنية

الموارد المستهدفة

الكفاءة الختامية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن القرآن الكريم:
سورة االنفطار.
الكريم ،والحديث النبوي الشريف -
باستخدام مهارات التالوة الجيدة
واالستعمال المناسب.
بوي الشريف
الحديث النّ ّ
من أنواع الصّ دقة
يعدد المتعلم أركان اإليمان ،ويعرّف
دعاء المالئكة
بحقيقة اإليمان بالمالئكة ،مبرزا أثره في
للمؤمنين
سلوكه.
يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة ،ويدرك
ّ
وحكمها ،وأثرها في حياة الفرد  -مصارف الزكاة
أحكامها ِ
والمجتمع.
يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب
اإلسالمية المكتسبة ويتجنّب ال ّسلوكات
السيئة.




يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس
المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

الهجرة النّبويّة إلى المدينة

الحياء والعفّة
التعاون

 10أسابيع  10 /ساعات
الزمن
المقدر
3
ساعات
ساعة
ساعة

توجيهات ومالحظات
يحر األستاذ على القراءة الصحيحة للسّورة وتدريب المتعلمين
على ذلك ،مع شرح بسيط للمفردات الصّ عبة فقط ،ويطلب منهم
الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.
 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث. استخال االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. التركيز على التأدب مع المالئكة التركيز على أسباب دعاء المالئكة للمؤمنين. التركيز على مصارف ّالزكاة.

ساعة

ساعتان

ساعتان

 الربط بين النصو االستشهادية واألنماط السلوكية المستهدفة اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبروالمواقف لالسترشاد واالقتداء
 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة. -استخال العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء.
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المقطع الثالث /الفصل الثالث
المقطع
03

 07أسابيع  07 /ساعات

الموارد المستهدفة
الكفاءة الختامية
الميدان
يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن القرآن الكريم
الكريم ،والحديث النبوي الشريف سورة المطفّفين
القرآن الكريم
باستخدام مهارات التالوة الجيدة
والحديث النبوي
واالستعمال المناسب.
الشريف

العبادات
األخالق
واآلداب
اإلسالمية
السيرة

وزارة التربية الوطنية

زكاة الفطر
يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة- ،
الحكمة من ّ
الزكاة وآثارها على
وحكمها ،وأثرها في -
ويدرك أحكامها ِ
الفرد والمجتمع
حياة الفرد والمجتمع.
من اآلفات االجتماعيّة )السّرقة،
يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه
باآلداب اإلسالمية المكتسبة ويتجنب الخمر ،المخ ّدرات ،التّدخين(
القدوة والصّ حبة الحسنة
السلوكات السيئة.
يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس  -تأسيس المجتمع المسلم في المدينة.
المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

الزمن المقدر
3
ساعات

ساعة

ساعتان
ساعة

توجيهات ومالحظات
يحر األستاذ على القراءة الصحيحة للسّورة وتدريب
المتعلمين على ذلك ،مع شرح بسيط للمفردات الصّ عبة
فقط ،ويطلب منهم الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.

 التركيز على أحكام زكاة الفطر (المقدار ،الحكمة،الوقت ،)..والحكمة من ّ
الزكاة عموما.
 بيان خطورة اآلفات االجتماعية. تقديم إحصائيات من واقع المجتمع عن مختلف اآلفات. التركيز على السلوك السوّ ي في المجتمع. التركيز على الصحبة الصالحة. التركيز على قراءة األحداث برويّة. -استخال العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء.
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الثانية

وزارة التربية الوطنية
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التقويـــــــم التشخيصي

الفصل الثاني

الفصل األول

الكفاءة الختامية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم ،والحديث النبوي الشريف باستخدام
مهارات التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.

يعدد المتعلم أركان اإليمان ،ويعرّف بحقيقة اإليمان بالمالئكة ،مبرزا أثره في
سلوكه.
وحكمها ،وأثرها في حياة الفرد
يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة ،ويدرك أحكامها ِ
والمجتمع.

الفصل الثالث

يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب اإلسالمية المكتسبة ويتجنب السّلوكات
السيئة.

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

وزارة التربية الوطنية

معايير التحكم في الكفاءة:
• االستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعمالها في الوضعيات المناسبة (التالوة الجيدة،
توظيف المعاني)
•إبراز أثر اإليمان بالكتب السماوية في سلوك المسلم
•إدماج المعارف المترابطة عضويا في مختلف الميادين وتجنيدها واستخدامها حسب الحاجة (ربط
األخالق بالنصو )
•حسن إبراز مكارم األخالق المكتسبة في التصرفات اليومية (المسارعة في الخيرات ،الصبر
والشكر ،واإلحسان)
•حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها (الصوم)
•حسن االسترشاد بالهدي النبوي اقتداء بالمواقف من سيرته العطرة.
•من خالل التقويم البنائي يتعرف األستاذ على مستوى التالميذ ،ليقوم بالمعالجة التربوية للصعوبات
التي يجدها بعض التالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.
الجوانب العقلية لإليمان؛ الجوانب الروحية لإليمان بالمالئكة؛ وظائف بعض المالئكة آثار اإليمان بالمالئكة في سلوك المسلم.أحكام الزكاة الزكاة وفوائدها الروحية ،والجتماعية الزكاة طهارة. السيرة مرجع األخالق اإلسالمية إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -آثار السلوكات المذمومة على الحياة االجتماعية. إبراز جوانب من الحياة في م ّكة.البعثة والمجتمع الم ّكي إبراز أسباب الهجرة-المهاجرون األوائل األنصار واستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلّم آثار الهجرة على انتشار اإلسالم. -أسس بناء المجتمع في المدينة
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المخطّــط السنّوي للمراقبة المستم ّرة
سنـــــة الثّانية
ال ّ

وزارة التربية الوطنية
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الفصل

األسبوع

األول

األسبوع 2
من شهر
أكتوبر

الثاني

األسبوع 01
من شهر
فيفري

الثالث

األسبوع 04
من أفريل

الميدان
جميع الميادين

جميع ميادين المقطع

جميع ميادين المقطع

وزارة التربية الوطنية

المقطع
األوّ ل

التعلمات المستهدفة بالتقويم
الوقفة  :1وضعيات مر ّكبة:
ــ يظهر المتعلم فهمه لما يستظهر من القرآن الكريم.
ــ للتعبير عن صفة الحياء ،قيمة الزكاة ،فهم أبعاد الهجرة النبوية

الثاني

الوقفة  :2وضعيات مركبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
ــ للتعبير عن أثر الزكاة في المجتمع ،قيمة التعاون
ــ االقتداء بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلّم.

الثالث

الوقفة  :4وضعيات مركبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
ــ للتعبير عن أثر الزكاة غلى حياة األفراد والمجتمعات
ــ لتبيين أثر الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة في تأسيس المجتمع المسلم.

مالحظات
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ
من القرآن الكريم باستخدام مهارة
التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ
خالل الفص
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ
من القرآن الكريم باستخدام مهارة
التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ
خالل الفصل
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ
من القرآن الكريم باستخدام مهارة
التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ
خالل الفصل
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة التــــاريـــــــــخ
السنــة الثانية من التعليم المتوسط

سبتمبر 2018
وزارة التربية الوطنية
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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019-2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
ّ
مخططات سنوية كأدوات عمل
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين
مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،
وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن
الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
المستمرّة ،
وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز
التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل
إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت ،مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية
الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط السّنوي لبناء التعلمات  ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في
مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط.
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
ّ
و هو مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى
على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي:
الكفاءة الختامية للميدان األول (المجال الجغرافي ) :يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية
و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه

هذه الكفاءة تتمحور حول وضعية شاملة (وضعية االنطالق) ،التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح
الظروف المناخية .ووضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية :
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛
وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين و التنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية،
وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف ؟
ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.
أما المعالجة المحتملة فتظهر أثناء أو بعد إرساء التعلمات و تدور حول كل ما يمكن أن يشكل عائقا أو نقصا ،مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة
في المنطقة االستوائية
فيما يخص االمتداد أو التوجيهات الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين ،هما السكان و التنمية و السكان و
البيئة
وزارة التربية الوطنية

3

المخططات السنوية  -متوسط -

 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق؛ بعد التقويم التشخيصي ،من الكفاءة
الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا
و توجيهات تربوية من أجل التعديل
المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات
المعايير
الكفاءة الختامية
* التم ّرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛
 التعرّف على مواقع آثار اإلنسان القديم وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛يوظّف اآلثار بشكل
ـ ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.
منهجي لوضـع كرونـولوجيـا
شرح العبارة التالية ’ ’:اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’’.
الفصل
العصور القديمة واكتشاف
األول
نمط معيشة إنسان ماقبل
التاريخ.

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات
المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة
في القسم

مثال في المادة( تاريخ):
المادة المستوى
التاريخ السنة األولى

وزارة التربية الوطنية

الفصل
األول

األسبوع
األسبوع الثالث من
شهر نوفمبر

الميدان
الوثائق
التاريخية

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية(وضعيات) تتمحور حول
خطوات دراسة اآلثار و استعمال
كرونولوجيا العصور القديمة (ما قبل
التاريخ والعصور الحجرية)

مالحظات
اآلثار كموضوع و وسيلة دراسة
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطــط ال ّ
السنـــــة الثــــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.1المخطّط السنوي لبناء التعلّمات
الحجم الساعي28 :
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسّط ،يكون المتعلم قادرا على ربط العالقة بين الفتوحات اإلسالمية ومجاالت التأثير الحضاري لإلسالم في العالم،
بعد الكشف عن المبادئ التي قام عليها المجتمع اإلسالمي الجديد.
الكفاءة
الختامية

يدرس المتعلّم الوثيقة التاريخية من حيـث طبيعتها،
مصدرها ،ونوعها.

الوثائق التاريخية

وزارة التربية الوطنية

الميد
ان

هيكلة المقطع التعلمي

التوجيهات
في الوثيقة
المرافقة

الحجم
التوجيه
ات في دليل الساعي

األستاذ

 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول الخطوات المنهجية لدراسة الوثائق التاريخية وشرح
مختلف ميادين التحول في المجتمع اإلسالمي مع ربط العالقة بين التحوالت السياسية و اإلدارية
بالتطور الحضاري في الدولة اإلسالمية.
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات وأداءات:
 وضعية تتمحور حول :الخطوات المنهجية لدراسة الوثيقة التاريخية(تقديم ،تحليل ،استخالص). وضعية تتمحور حول :الجديد في ميادين تح ّول المجتمع اإلسالمي منذ الهجرة إلى المدينةالمنورة.
 وضعية إدماج الموارد :وضعية تتمحور حول المراحل األولى لبناء الدولة اإلسالمية انطالقا منالمدينة المنورة.
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة(*) :تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة إلبراز اعتماد
الوثيقة وربط العالقة بين التحوالت السياسية و اإلدارية بالتطور الحضاري في الدولة اإلسالمية.
 -5المعالجة المحتملة :اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المالحظة لدى المتعلم بعد
اإلدماج و التقويم أو خالل السيرورة التعليمية التعلمية للمقطع مثل دستور المدينة وكيفية اههار
التحول في المجتمع اإلسالمي بعد الهجرة.
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يستغ ّل التوثيق المناسب للوقوف على المحطّات الكبرى من
تاريخ الجزائر منذ الفتح اإلسالمي إلى مواجهة الغزو االسباني
والبرتغالي للمدن الساحلية

التاريخ الوطني

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول نتائج الفتح اإلسالمي في الجزائر و بالد المغرب و
ابراز جهد الجزائريين والمغاربة في مواصلة الفتح و مواجهة الغزو األوروبي .
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
نشاطات أو أداءات:
 وضعية تسمح للمتعلم التعرف على التحول في شمال افريقيا والمغرب اإلسالمي (أمثلة). وضعية تمكن المتعلم ان يتعرف على الدويالت اإلسالمية في الجزائر وبالد المغرب. وضعية تخص انعكاسات تراجع السيادة اإلسالمية على األندلس. -3وضعية إدماج الموارد :انجاز مشاريع ( بحوث  /صور ) تتمحور حول المدن اإلسالمية في
الجزائر وبالد المغرب في عهد الدويالت اإلسالمية.
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة(*) :تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة إلبراز البعد
الوطني من خالل نصوص تاريخية تبرز مقاومة الجزائريين للغزو االسباني و البرتغالي.
 -5المعالجة المحتملة :اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المالحظة لدى المتعلم بعد
اإلدماج و التقويم أو خالل السيرورة التعليمية التعلمية للمقطع مثل  :عدم فهم معاني و دالئل
بعض المفاهيم كحركة االسترداد....
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يعتمد خرائط الفتوحـات اإلسالميـة والتوثيـق المناسب إلبراز
التأثيرات الحضاريـة اإلسالمية في أوربـا والعالـم

التاريخ العـام

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :تدور الوضعية حول مظاهر الحضارة اإلسالمية في المشرق و
المغرب بعد التعرف على خريطة الفتوحات اإلسالمية و ابراز تأثير الحضارة اإلسالمية على
أوروبا و العالم.
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات وأداءات:
 وضعية خريطة انتشار اإلسالم في الشرق و الغرب ( المشرق و المغرب ). وضعية تمكن المتعلم من معرفة مظاهر الحضارة االسالمية. وضعية تسمح للمتعلم معرفة مظاهر تأثير الحضارة اإلسالمية في الحضارات االخرى. -3وضعية إدماج الموارد :وضعية التأثير الحضاري للعالم اإلسالمي ( الشرق والغرب ) على
أوروبا بعد ازدهار الحركة العلمية والفنية.
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة (*) :تجنيد الموارد المكتسبة و لمدمجة تتمحور حول
تقديم عرض بسيط حول مساهمة مسالك الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا و دور المسلمين في
ههور النهضة األوروبية والعالم.
 -5المعالجة المحتملة :تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى المتعلم خالل سيرورة المقطع
أو بعد إدماج الموارد و تقويم الكفاءة مثل  :انتقال الحضارة اإلسالمية الى أوروبا عن طريق
الحروب الصليبية ).
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الثـــانيـــــة

وزارة التربية الوطنية
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.2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي(السنة الثانية)
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي
*دراسة الوثيقة التاريخية وفق خطوات منهجية( .تقديم ،تحليل ،استخالص)،

الفصل
األول

يدرس المتعلّم الوثيقة التاريخية من
حيـث طبيعتها ،مصدرها ،ونوعها

*اعتماد الوثيقة محل الدراسة(صحيفة المدينة المنورة) ويشرح مختلف ميادين التحول في المجتمع.
*ربط العالقة بين التحوالت السياسية واإلدارية بالتطور الحضاري في الدولة(الراشدية ،األمية،
العبّاسية -والتطور الحضاري لألمة).

الفصل الثاني

* ذكر الدول إسالمية في الجزائر والمغرب اإلسالمي من حيث التطور الحضاري و طبيعة العالقة فيما
بينها.
يستغ ّل التوثيق المناسب للوقوف على
*التأكيد على جهد الجزائريين والمغاربة في موجهة الغزو األوربي.
المحطّات الكبرى من تاريخ الجزائر منذ
*تقديم عرض إلبراز مظاهر التح ّول في شمال إفريقيا إلى مغرب إسالمي.
الفتح اإلسالمي إلى مواجهة الغزو االسباني
*ابراز انعكاسات تراجع السيادة اإلسالمية على األندلس .
والبرتغالي للمدن الساحلية

الفصل الثالث

يعتمد خرائط الفتوحـات اإلسالميـة
والتوثيـق المناسب إلبراز التأثيرات
الحضاريـة اإلسالمية في أوروبـا والعالـم

وزارة التربية الوطنية

*إنجاز خريطة للفتوحات اإلسالمية في المشرق والمغرب .
*ابراز مظاهر الحضارة اإلسالمية في المشرق والمغرب اإلسالميَيْن.
*تبيان مجاالت تأثير الحضارة اإلسالمية في أوربا والعالـم.
العمران (المدن ،لمساجد،)...العلوم (الرياضيات ،الطبّ  ،الفلك) االجتماع( ...لخوارزمي ،ابن سينا ،ابن
الهيثم ،ابن خلدون.)...
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المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الثــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة

المادة

المستوى

التاريخ

السنة الثانية

وزارة التربية الوطنية

الفصل

األسبوع

الميدان

األول

األسبوع الثالث
من شهر نوفمبر

الوثائق
التاريخية

الثاني

األسبوع الرابع
من شهر جانفي

التاريخ
الوطني

الثالث

االسبوع الثالث
من شهر أفريل

التـــــاريــــخ
العـــــــام

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مالحظات

الوثيقة التاريخية
وضعية(وضعيات) تعلمية تخصّ الخطوات المنهجية
كموضوع وليس كوسيلة
لدراسة الوثيقة التاريخية.
دراسة
وضعية تتعلق بتح ّول شمال إفريقيا إلى المغرب
اإلسالمي.

وضعية (وضعيات) تخص انتشار اإلسالم في
الشرق والغرب.
ومظاهر الحضارة اإلسالمية و تأثـيراتها .
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة الجـــغــــرافيـــــــا
السنة الثانية من التعليم المتوسط

سبتمبر 2018
وزارة التربية الوطنية
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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019-2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
ّ
مخططات سنوية كأدوات عمل
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين
مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،
وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن
الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
المستمرّة ،
وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز
التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل
إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية
الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط السّنوي لبناء التعلمات  ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في
مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط.
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
ّ
و هو مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى
على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي:
الكفاءةالختامية للميدان األول (المجال الجغرافي ) :يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية
و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه

هذه الكفاءة تتمحور حول وضعية شاملة (وضعية االنطالق) ،التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح
الظروف المناخية .ووضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية :
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛
وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين و التنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية،
وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف ؟
ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.
أما المعالجة المحتملة فتظهر أثناء أو بعد إرساء التعلمات و تدور حول كل ما يمكن أن يشكل عائقا أو نقصا ،مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة في
المنطقة االستوائية
فيما يخص االمتداد أو التوجيهات الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين ،هما السكان و التنمية و السكان و
البيئة
وزارة التربية الوطنية
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 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق؛بعد التقويم التشخيصي ،من الكفاءة
الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا
و توجيهات تربوية من أجل التعديل
المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات
المعايير
الكفاءة الختامية
* التمرّس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛
 التعرّف على مواقع آثار اإلنسان القديم وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ـ ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.
شرح العبارةالتالية ’ ’:اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’’.
يوظّف اآلثار بشكل منهجي لوضـع كرونـولوجيـا
الفصل
األول
العصور القديمة واكتشاف نمط معيشة إنسان ماقبل التاريخ.

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات
المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة
في القسم

مثال في المادة( تاريخ):
المادة
التاريخ

المستوى الفصل
األول
السنة
األولى

وزارة التربية الوطنية

األسبوع
األسبوع
الثالث من شهر
نوفمبر

الميدان
الوثائق
التاريخية

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية(وضعيات) تتمحور حول خطوات
دراسة اآلثار و استعمال كرونولوجيا العصور
القديمة (ما قبل التاريخ والعصور الحجرية)

مالحظات
اآلثار كموضوع و وسيلة دراسة
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطــط ال ّ
السنـــــة الثــــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.1المخطّط السنوي لبناء التعلّمات
الحجم الساعي28:سا
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع الجغرافيين وعالقة ذلك بسكان كل من آسيا وأمريكا
الك
فاءة
الختامية

الم
يدان

يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا
االستوائية

-1وضعية االنطالق :تتمحور حول أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح ومدى
قدرة تأقلم االنسان مع هذه الظروف المناخية
-2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات أو أداءات:
 وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛ وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين والتنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية. وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف؟-3وضعية إدماج الموارد :استخالص أثر التباين والتنوع المناخي على السطح وعلى نشاط
االنسان في آسيا االستوائية
-4وضعية(وضعيات) تقويم الكفاءة(*) :يتمحور تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة حول
خصائص المجال الجغرافي لقارة آسيا االستوائية من حيث السطح ،المناخ وقدرة االنسان على التأقلم
تحدي الطبيعة
-5المعالجة المحتملة :تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج والتقويم أو أثناء سيرورة
المقطع مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة في المنطقة

المجال الجغرافي

وزارة التربية الوطنية

هيكلة المقطع التعلمي

التوجيهات
في الوثيقة
المرافقة
يستغل هذا
الميدان في بناء
المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل
تدريجي بغرض
تفسير العالقة
بين االنسان
ومحيطه
والتعرف على
تجاربه المختلفة
ذات الصلة
بالمجال
الجغرافي
كمدخل لدراسة
الميدانين
المواليين ،هما
السكان والتنمية
والسكان والبيئة.

التوجيها الحجم
ت في دليل الساعي
األستاذ

8سا
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يدرس العالقة بين حجم السكان والموارد
الطبيعية في الصين اليابان كنموذج لتحقيق األمن
الغذائي

السكان والتنمية

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :تدور الوضعية حول إشكالية حجم السكان الضخم و القدرة على تحقيق
األمن الغذائي في الصين و اليابان
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات أو أداءات:
وضعية تسمح بتشخيص الوضع الديمغرافي في البلدين
 وضعية للموازنة بين حجم السكان الكبير والموارد المتاحة في البلدين وضعية تثير التساؤل حول االستراتيجية التنموية المتبعة في البلدين لتحقيق األمن الغذائي -3وضعية إدماج الموارد :وضعية توجه المتعلم إلى ربط العالقة بين الواقع الديمغرافي (حجم
السكان) واالختيارات التنموية المنتهجة لتجاوز معيقات التنمية وتحقيق األمن الغذائي.
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة(*) :تتمحور الوضعية حول كيفية تمكنت الصين من
تجاوز معضلة نقص الغذاء بتوفيره لجميع السكان ،رغم حجمهم الكبير و كيف تمكن اليابان من
تحقيق األمن الغذائي رغم قلة الموارد الطبيعية ،للوصول إلى النتيجة أن االستثمار النفعي الحقيقي ال
يكون إال في العنصر البشري
 -5المعالجة المحتملة :تتعلق بكل ما يتطلب المعالجة؛ بعد اإلدماج و التقويم ،مثل عدم إدراك
سبب وقوع االختيار على الصين و اليابان كنموذجين للدراسة.

10
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يربط العالقة بين سوء استغالل اإلقليم والتدهور البيئي
في أمريكا الجنوبية

السكان والبيئة

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :وضعية انطالقيه تتمحور حول ضرورة استغالل اإلقليم دون اإلضرار
بالبيئة
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات أو أداءات:
 وضعية تقود المتعلم إلى التعرف على معنى اإلقليم ومفهوم التهيئة اإلقليمية بصورة عامة (فيالمطلق).
 وضعية تدفع المتعلم إلى التساؤل لماذا وكيف أدى استغالل اإلقليم في البرازيل إلى التدهور البيئيفي هذا البلد؟
 وضعية تتمحور حول االنعكاسات السلبية لالستغالل المفرط للموارد الطبيعية (أمريكا الجنوبيةنموذجا).
 -3وضعية إدماج الموارد :وضعية إدماج حول الحلول المالئمة والطرق المناسبة الواجب
اتباعها لالستغالل العقالني إ
لٌلقليم واألثر اإليجابي لذلك ،على البيئة واالنسان
 -4وضعية تقويم (وضعيات تقويم) الكفاءة )*( :تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة ليستنتج
المتعلم أن استغالل اإلقليم بثرواته؛ من جهة ،والحفاظ على البيئة؛ من جهة أخرى ضرورتان
حتميتان.
 -5المعالجة المحتملة :الوقوف على صعوبة المتعلم في فهم انعكاسات التدهور البيئي في
البرازيل على العالم كله وليس على البرازيل وأمريكا الالتينية فحسب.

10
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2

المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الثـــانيـــــة

وزارة التربية الوطنية
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.2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي
الفصل األول
الفصل الثاني

*التعرف مظاهر السطح وطبيعة المناخ الموسمي و نظام التساقط بآسيا االستوائية
*تفسير التباين والتن ّوع الجغرافيين في قارة آسيا من خالل جداول تتض ّمن مؤشرات مناخية
يستغ ّل أدوات المادة لشرح أثر المنـاخ
وتضاريسية
*استخالص اآلثار المختلفة (الفيضانات) لتن ّوع التضاريس والمناخ على المجال الجغرافي في القارة
الموسمي في آسيا االستوائية.
األسيوية.
*تبيان دور اإلنسان في حسن تسيير مجاله الجغرافي
*تشخيص الوضع الديمغرافي في اليابان والصين
*ربط العالقة بين حجم السكان والموارد في البلدين األمن الغذائي والهجرة في قارة آسيا.
*شرح االستراتيجيات التنموية للبلدين من أجل تحقيق الموازنة بين نمو السكان واألمن الغذائي.
يدرس العالقة بين حجم الس ّكان و
*مقارنة بين االختيارات التنموية للبلدين لتجاوز المعيقات ومشاكل التنمية.
الموارد الطبيعية في الصين واليابان
تبيان و يثمن قدرة اإلنسان في البلدين على رفع التحدي بالبحث عن البدائل.

الفصل الثالث
وزارة التربية الوطنية

كنموذجين لتحقيـق األمــن الغذائي

يربط العالقة بين سوء استغـالل اإلقليم
والتدهور البيئي في أمريكا الجنوبية.

*إعطاء مفهوما لتهيئة اإلقليمية .
* استخالص التناقضات في تهيئة اإلقليم ( غابة األمازون)واستغالل الموارد الطبيعية في البرازيل لتجاوز
المشاكل الناتجة عن االستغالل المفرط للموارد الطبيعية واإلضرار بالبيئة .
*مناقشة المشكلة التالية ’’:البرازيل بين ثراء الطبيعة وفقر اإلنسان’’.
*اقتراح حلول لتجاوز المشاكل الناتجة عن االستغالل المفرط للموارد الطبيعية.
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المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الثــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية

11

المخططات السنوية  -متوسط -

.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة

المادة

المستوى

الفصل

الجغرافيا

السنة الثانية

وزارة التربية الوطنية

األسبوع

الميدان

األول

األسبوع
الثاني من شهر
نوفمبر

المجال
الجغرافي

الثاني

األسبوع
الثالث من شهر
فيفري

الس ّكان
والتنمية

الثالث

األسبوع
الرابع من شهر
أفريل

الس ّكان
والبيئة

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية (وضعيات) تعلمية تخص التباين والتن ّوع الجغرافيين في
آسيا من خالل جداول تتض ّمن مؤشرات مناخية وتضاريسية

مالحظات
المجال الجغرافي
اآلسيوي كنموذج
للمجاالت الجغرافية
األخرى غير آسيا والتي
لكل منها

وضعية(وضعيات) تعلمية تخص الواقع الديموغرافي للبلدين وما
يستدعيه من استراتيجيات تنموية

وضعية (وضعيات) تخص مفهوم تهيئة اإلقليم واستغالل الموارد
الطبيعية( :البرازيل بين ثراء الطبيعة وفقر اإلنسان)
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اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

اندًهىسَخ اندضائشَخ انذًَقشاطُخ انشؼجُخ
وصاسح انتشثُخ انىطُُخ

يذَشَخ انتؼهُى األعبعٍ

انًفتشُخ انؼبيخ نهجُذاغىخُب

انًخطّطبد انغُىَخ
يبدح ػهــىو انطجُؼــخ و انسُــبح
انغُــح انثبَُخ يٍ انتؼهُى انًتىعظ

عجتًجش 2018
ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ
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اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

اليقذو ــــح
ف ٜئغبس اهرؾعٞش هىَ٘عٌ اىذساعَ ٗ ،2019-2018 ٜعؼٞب ٍِ ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ ظَب ُ ع٘دح اىزّؼيٗ ٌٞرؾغ ِٞاألداء اىزشث٘ٗ ٛاىجٞذاغ٘ع، ٜ
ٍٗ٘اايخًة هإلاالؽبد اىز ٜثبششرٖب ،رعغ اىَفزشٞخ اىؼبٍخ ىيجٞذاغ٘عٞب ث ِٞأٝذ ٛاألعزبرح (ٍخططبد عْ٘ٝخ ىجْبء اىزؼيَبد  ،ىيزق٘ ٌٝاىجٞذاغ٘ع ٗ ٜاىَشاقجخ
اىَغزَشح) كأدٗاد ػَو ٍن َّيخ ىيغّْذاد اىَشعؼٞخ أىَؼزَذح ٗاىَؼَ٘ه ثٖب ف ٜاىَٞذاُ فٍ ٜشؽيز ٜاىزؼي ٌٞاالثزذائٗ ٜاىَز٘عػ ثغشض رٞغٞش قشاءح ،فٌٖ ٗرْفٞز
اىَْٖبطٗ ،مزا ر٘ؽٞذ رْبٗه اىَعبٍ ِٞف ٜئغبسا ىَقػ ع اىزؼيَّ ٜاىز ٛرْصّ ػي ٔٞاىَْبٕظ اىَؼبد مزبثزٖب ٍِ ،ؽٞش اىزذسط ف ٜثْبء اىزؼيَبد ،رؼذٝيٖب ٗ رقَٖ٘ٝب
ػي ٚظ٘ء اىنفبءاد اىَؾذدح ف ٜاىَْٖبط .
ٗػي ٍِٗ ،ٔٞأعو عؼو ٕزٓ اىَخططبد أدٗاد ػَو فؼيٞخ ٗفؼبىخ ٗراد ٗقغ ػي ٚاألداء اىزشثّ٘ ٛطيت ٍِ اىغبدح اىَفزشٍ ِٞشافقخ األعزبرح خباخ ؽذٝضٜ
اىؼٖذ ثبىزذسٝظ -ف ٜقشاءح ٗفٌٖ ٍجذأ ٕزٓ اىَخططبد ٍِ أعو ٗظؼٖب ؽٞض اىزْف ٜر ٗاىزذ ّخو ثبعزَشاس إلعشاء م ّو رؼذٝو أٗ رؾغٝ ِٞشّٗٔ ٍْبعجب ٗفق ٍب
رقزع ٔٞاىنفبءح أىَشا٘دح ششٝطخ ئخطبس اىَفزشٞخ اىؼبٍخ ىيجٞذاغ٘عٞب ثنو ئعشاء رشثٍ٘ ٛضٍغ ارّخبرٓ فٕ ٜزا اىشأُ.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

2

اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

يزكشح يُهدُخ
ثّْٞذ ّزبئظ االعزشبسح اى٘غْٞخ ؽ٘ه اىزقٌ٘ٝ؛ ٗاىز ٜر٘عذ ثْذٗح ؽ٘ه اىَ٘ظ٘ع ثزبسٝخ  ،2017/04/29ظشٗسح ئػبدح اىْظش فٍَ ٜبسعبد اىزق٘ ٌٝاىَؼَ٘ه ثٖب ؽبىٞب ،مَب أفشصد
رقبسٝش اىَزبثؼخ اىَٞذاّٞخ ىيغبدح اىَفزش ،ِٞاخزالالد ف ٜرْفٞز اىَْبٕظ ثغجت اىقشاءح غٞش اىْبعؼخ ىٖب ٍٗب سافقٖب ٍِ رأٗٝالد  .ىزا اسرأد اىَفزشٞخ اىؼبٍخ ىيجٞذاغ٘عٞب رضٗٝذ
اىََبسع ِٞثأدٗاد ػَو ر٘ظؼ اىشؤٗ ٙرشفغ االىزجبط ٗ رغَؼ ثزؾغ ِٞاألداء اىزشث٘ٗ ٛاالسرقبء ثٔ ،ػَال ثأؽذ ٍؾبٗس اإلاالػ أال ٗ ٕ٘ رن٘ ِٝاىَنّ٘ ٗ ِٞاؽزشافٞخ اىفبػي.ِٞ
ٍِٗ ٕزا اىَْطيق رٌ اىزشمٞض ػي ٚاىَخطػ اىغّْ٘ ٛىجْبء اىزؼيَبد  ٗ،اىَخطػ اىغْ٘ ٛىيزق٘ ٌٝاىجٞذاغ٘ع ٗ ٜمزا اىَخطػ اىغْ٘ ٛىيَشاقجخ اىَغزَشح ىنو ٍبدح ٍِ اىَ٘اد اىذساعٞخ
فٍ ٜشؽيز ٜاىزؼي ٌٞاالثزذائ ٗ ٜاىَز٘عػ ف ٜاىط٘س ِٝاىَؼْ ِٞٞثزْفٞز اىَْبٕظ اىَؼبد مزبثزٖب.
غُىٌ نجُبء انتؼهًبد:
-1انًخطظ ان ّ
ٗ ٕ٘ ٍخطّػ شبٍو ىجشّبٍظ دساع ٜظَِ ٍششٗع رشث٘ٝ ،ٛفع ٜئى ٚرؾقٞق اىنفبءح اىشبٍيخ ىَغز٘ ٍِ ٙاىَغز٘ٝبد اىزؼيَّٞخ ،اّطالقب ٍِ اىنفبءاد اىخزبٍٞخ ىيَٞبدُٝٗ ،ِٝجْ ٚػيٚ
ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَقبغغ اىزؼيَٞخ اىَزنبٍيخ.
قذ ٝصبدفٔ اىزيَٞز فٜ
مو ٍخطػ ؛رجؼب ىيَبدح اىَقشسحْٝ ،طيق ٍِ اىنفبءح اىخزبٍٞخ اىز ٜر٘ظغ ٍ٘ظغ اىزْفٞز ٍِ خاله ٗظؼٞخ ٍشنيخ شبٍيخ ثغٞبقٖب اىؼبً اىزٛ
ؽٞبرٔ اىَذسعٞخ أٗ االعزَبػٞخ ٗ عَيخ ٍِ اى٘ظؼٞبد اىغضئٞخ اىَقزشؽخ اىز ٜرفع ٜئىٗ ٚظؼٞخ ئدٍبط ٗ ٍؼبىغخ ٍؾزَيخ .مَب ٝؾز٘ ٛاىَخطػ ػي ٚر٘عٖٞبد ٍِ اى٘صٞقخ اىَشافقخ ٗ
دىٞو اىنزبة اىَذسع ٍِ ٜأعو اىزنفو األٍضو ثغٞشٗسح اىَقطغ اىزؼيَ ٜاىزٍْ ٛؼ ىٔ ؽغٌ عبػ ٜرقذٝش٘ٝ ٛافق اىَذح اىالصٍخ ىزْصٞت اىنفبءح.
ٍضبه ٍخطػ اىزؼيَبد ىَبدح اىزشثٞخ اىؼيَٞخ ٗ اىزنْ٘ى٘عٞخ نًغتىي انغُخ األونً يتىعظ:
اىنفبءح اىخزبٍٞخ:
أيبو اختالالد وظُفُخ ػُذ اإلَغبٌَ ،قذو إسشبداد وخُهخ ثتدُُذ يىاسدِ انًتؼهقخ ثبنًقبسثخ األونُخ نهتُغُق انىظُفٍ نهؼضىَخ
ٕزٓ اىنفبءح رزطيت ئدساعٖب فٗ ٜظؼٞخ شبٍيخ ددػيقثهشبشخ انؼضىَخ وانؼىاقت انظبهشَخ نغىء انتغزَخ إفشاطب وتفشَطب ٗوضؼُبد تؼهًُخ خضئُخ تتؼهق ثبنًىاسد اِتُخ :
يصذس وتشكُت األغزَخ
ػىاقت عىء انتغزَخ ػُذ اإلَغبٌ
دوس األغزَخ ػُذ اإلَغبٌ
انتىاصٌ انغزائٍ

ثى وضؼُخ نتؼهى إديبج يىاسد انكفبءح تُذسج ضًٍ األػشاض انصسُخ انًشتجطخ ثغىء انتغزَخ.
أيب انتىخُهبد انتٍ وسدد فٍ كم يٍ انىثُقخ انًشافقخ فًُب َخص فٍ هزا انًغتىي هى تُبول انًُذاٍَُ ثبنتىاصٌ
تغتهذف تذسَت انتاليُز ػهً يًبسعخ انًُهح انتدشَجٍ وانتؼبيم يغ انًىاد انكًُُبئُخ وانىعبئم انًخجشَخ.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ
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 -2انًخطظ انغُىٌ نهتقىَى انجُذاغىخٍٍ ٕ٘ :خطػ ٍ٘امت ىغٞشٗسح ئسعبء اىزؼيَبد ٗ اىزؾقق ٍِ َّبء اىنفبءحْٝ .،طيق ٍِ اىنفبءح اىخزبٍٞخ اىز ٜرإغش ثَؼبٞٝش رغَؼ
ثق٘ ٌٝاىزؼيَبد اىَشرجطخ ثَشمجبد اىنفبءح اىَغطشح ف ٜاىَْٖبط ٗ اىز ٜرغزٖذف اىغ٘اّت اىضالصخ :اىَؼشف ،ٜاىَْٖغ ٗ ٜاىق .َٜٞمَب ٝغَؼ ٕزا اىَخطػ ثزضٍَ ِٞغٖ٘د اىَزؼيٌ ثزقذٌٝ
ٍالؽظبد ٗ ر٘عٖٞبد رشث٘ٝخ ٍِ أعو اىزؼذٝو ٍضبه:
انفصم األول

 أيبو اختالالد وظُفُخ ػُذ اإلَغبٌَ ،قذو
إسشبداد وخُهخ ثتدُُذ يىاسدِ انًتؼهقخ
ثبنًقبسثخ األونُخ نهتُغُق انىظُفٍ نهؼضىَخ
َ تذخم ثىػٍ نهسفبظ ػهً انًسُظ ثتدُُذ
يىاسدِ زىل يًُضاد انُجبد األخضش

انشثظ ثٍُ طجُؼخ انغزاء و دوسِ فٍ انؼضىَخ.
تطجُق أعظ انتغزَخ انصسُخ.
تؼشَف انُجبد األخضش كًُتح نهًبدح انؼضىَخ.
وضغ ػالقخ ثٍُ ظبهشح انُتر وتىصَغ انُغغ ػجش أػضبء انُجبد األخضش.
تًُُض يظبهش انًُى ػُذ انُجبد.
.

 -3انًخطظ انغُىٌ نهًشاقجخ انًغتًشح ٓ ٗ ٍخطػ َتضًٍ ػذد يسذد يٍ انىقفبد انتقىًَُخ زغت انسدى انغبػٍ انًًُىذ نكم يبدح و يغتهذفخ
انتؼهًبد انًذيدخ انتٍ تقُظ اىَشمجبد اىضالس ىينفبءحٝ ٗ .ضَِ ٍغٖ٘د اىَزؼيٌ ثَْؼ ػالٍخ داىخ ػي ٚرؾنَٔ ف ٜاىَ٘اسد ٗ رغْٞذٕب فٍ ٜشنالد ٍِ ّفظ ػبئيخ
اى٘ظؼٞبد اىَؼبىغخ ف ٜاىقغٌ  .يثبل:
اىفصو

األعج٘ع

2

األعج٘ع اىغبدط

اىزغزٝخ ػْذ اىْجبد األخعش
اإلّغبُ ٗ
اىَؾٞػ

1

األعج٘ع اىضبٍِ

3

اإلّغبُ
ٗ
اىصؾخ

األعج٘ع اىشاثغ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

اىَٞذاُ

اىَقطغ اىجٞذاغ٘عٜ

اىزؼيَبد اىَغزٖذفخ ثبىزقٌ٘ٝ
ٗظؼٞبد ٍشنو ً سمجخ رْذسط ف ٜاىزغزٝخ ػْذ اىْجبد األخعش ٗ
ػالقزٖب ثبإلّغبُ

اىزؾصو ػي ٚاىطبقخ ػْذ اىْجبد األخعش ٗظؼٞبد ٍشنو ٍشمجخ رؼبىظ خيو ٗظٞفٍ ٜزؼيق ث٘ظٞفخ اىزْفظ ىذٙ
اىْجبد ٗ ػالقخ رىل ثبإلّغبُ.
اىزنبصش ػْذ اإلّغبُ

ٗظؼٞبد ٍشنو ٍشمجخ رؼبىظ خيو ٗظٞف ٜػْذ اإلّغبُ ٍزؼيق ث٘ظٞفخ
اىزنبصش.

4

اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

غُــىٌ نجُــبء انتؼهًّـــبد
انًخطــظ ان ّ
انغُخ انثبَُخ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

5

اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

.1انًخطّظ انغُىٌ نجُبء انتؼهًّبد (انغُخ انثبَُخ)
يهًر انطىس انثبٍََ :قتشذ زهىال يؤعغخ اعتدبثخ نًشبكم يتؼهقخ ثبنجُئخ و َغبهى فٍ انتغُُش انؼقالٍَ نهًىاسد انطجُؼُخ
انتُىع انجُىنىخٍ.
انكفبءح انشبيهخَ :غبهى فٍ انسفبظ ػهً تىاصٌ األَظًخ انجُئُخ و
ّ
انًقطغ
انكفبءح انختبيُخ
هُكهخ تؼه ًّبد انًقطغ
انتؼهًٍ
انًُذاٌ

اإلَغبٌ و انًسُظ

انىعظ انسٍ

اإلَغبٌ و انًسُظ
ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

تىصع انكبئُبد انسُخ فٍ أوعبطهب

َغبهى فٍ انسفبظ
ػهً انتىاصٌ انجُئٍ
وانتُىع انجُىنىخٍ
ثتدُُذ يىاسدِ
انًتؼهقخ ثبألَظًخ
انجُئُخ وانتُىع
انجُىنىخٍ ودوس
اإلَغبٌ فٍ رنك.

-1غشػ ٗظؼٞخ اّطالقٞخ رْذسط ف ٜئغبس اىزؾغٞظ ثٖشبشخ اىَؾٞػ ٗظشٗسح
اىَؾبفظخ ػي ٚر٘اصّٔ.
-2رْبٗه ٗظؼٞبد ٍشنيخ عضئٞخ رزؼيق ثبىَ٘اسد اٟرٞخ:
ػْباش اى٘عػ اىؾٜ
اىؼالقبد اىقبئَخ ث ِٞاىؼْباش اىؾٞخ ىي٘عػ اىؾٜ
رأصٞش اىؼ٘اٍو اىالؽٝ٘ٞخ ػي ٚر٘صع اىنبئْبد اىؾٞخ ّٗشبغٖب
اىْظبً اىجٞئٍٗ ٜنبّخ اإلّغبُ فٔٞ
 -3اقزشاػ ٗظؼٞبد رؼيٌ ادٍبط اىَ٘اسد اىز ٜرٌ ثْبِؤٕب -4ؽو اى٘ظؼٞخ االّطالقٞخ
 - 1رْبٗه ٗظؼٞبد رقَ٘ٞٝخ ؽ٘ه ػ٘اقت اخزالالد ف ٜاى٘عػ اىؾٍٗ ٜغإٗىٞخ
اإلّغبُ ف ٜئػبدح ر٘اصُ اىْظبً اىجٞئٗ ٜاىَؾبفظخ ػي ٚاعزقشاسٓ
ٍ -6ؼبىغخ ثٞذاغ٘عٞخ ٍؾزَيخ
-1غشػ ٗظؼٞخ اّطالقٞخ رزَؾ٘س ؽ٘ه اخزاله فٞز٘صع اىنبئْبد اىؾٞخ فٍ ٜخزيف
األٗعبغ ٗمٞفٞخ اىَؾبفظخ ػي ٚاىزْ٘ع اىج٘ٞى٘ع.ٜ
-2رْبٗه ٗظؼٞبد ٍشنيخ عضئٞخ رزؼيق ثبىَ٘اسد اٟرٞخ:
* اىؼالقخ ث ِٞرؾ٘ساد اىغٖبص اإلػبشٗٗ ٜعػ ؽٞبح اىْجبد.
*اىؼالقخ ثٗ ِٞعػ ؽٞبح ؽ٘ٞاُ ٗثْٞخ عٖبصٓ اىزْفغ.ٜ
* اىَؾبفظخ ػي ٚاعزقشاس اىز٘صع اىطجٞؼ ٜىيؾ٘ٞاّبد ف ٜأٗعبغٖب.
*اىؼالقخ ثٗ ِٞعػ ؽٞبح مبئِ ؽ ٜؽ٘ٞاَّّٗ ٜػ رْقئ.
 -3اقزشاػ ٗظؼٞبد رؼيٌ ئدٍبط اىَ٘اسد اىز ٜرٌ ثْبِؤٕب
– 4ؽو اى٘ظؼٞخ االّطالقٞخ.
– 5رْبٗه ٗظؼٞبد رقَ٘ٞٝخ رزؼيق ثز٘صع اىنبئْبد اىؾٞخ ف ٜأٗعبغٖب.
ٍ – 6ؼبىغخ ثٞذاغ٘عٞخ ٍؾزَيخ.

تىخُهبد يٍ انىثُقخ انًشافقخ

رغزغو ٕزٓ اىذساعخ ىزذسٝت اىَزؼيَِٞ
ػي ٚاىَالؽظخ اىؼيَٞخ اىَٞذاّٞخ (
ئؽصبء ػْباش اى٘عػٍ ،الؽظخ
ئػَبس ٗعػ ٍب ػيٍ ٚذاس صٍِ
ٍؼط)ٚ
 اإلػالُ ػِ اىَششٗع ٗر٘صٝؼٔػي ٚاىَزؼيَِٞ

ّشمض ف ٜدساعخ ر٘صع اىنبئْبد اىؾٞخ
ٗئػَبسٕب ىألٗعبغ ٍِ عٖخ ػيٚ
اىخص٘اٞبد اىجْٝ٘ٞخ ىَخزيف
األعٖضح مبىزْفغٞخ ٗاىؾشمٞخ اىزٜ
رَنِ ٕزٓ اىنبئْبد ٍِ اؽزاله
األٗعبغ ٍزجبػذح عغشافٞب ٍِ عٖخ
ػي ٚأَّبغ اىزنبصش م٘عٞيخ إلػَبس
ٕزٓ األٗعبغ ٗاعزَشاسٝخ اىْ٘ع.
 -ئثشاص فنشح ٍٗفًٖ٘ اىزنٞف

تىخُهبد يٍ
دنُم انكتبة

تقذَش
انسدى
انضيٍُ

 24عب

14عب
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اإلَغبٌ و انًسُظ

انتكبثش و إػًبس األوعبط

اإلَغبٌ و انًسُظ

تصُُف انكبئُبد انسُخ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

– 1غشػ ٗظؼٞخ اّطالق ٔٞرضٞش رغبؤالد ؽ٘ه ؽَبٝخ األّ٘اع اىْجبرٞخ
ٗاىؾ٘ٞاّٞخ ىيز٘او ئى ٚظشٗسح اىَؾبفظخ ػي ٚاىزْ٘ع اىْجبرٗ ٜاىؾ٘ٞاّٜ
ٗئػَبس األٗعبغ.
2رْبٗه ٗظؼٞبد ٍشنيخ عضئٞخ رزؼيق ثبىَ٘اسد اٟرٞخ:
* أَّبغ اىزنبصش ػْذ اىؾ٘ٞاّبد.
* أَّبغ اىنبصش ػْذ اىْجبربد.
 -3اقزشاػ ٗظؼٞبد رؼيٌ ادٍبط اىَ٘اسد اىز ٜرٌ ثْبِؤٕب
 -4ؽو اى٘ظؼٞخ اىَشنيخ االّطالقخ
 – 5رْبٗه ٗظؼٞبد رقَ٘ٞٝخ رزؼيق ثبعزَشاسٝخ اىْ٘ع ػْذ ثؼط اىؾ٘ٞاّبد
سغٌ رؼشض ث٘ٞظٖب أٗ اغبسٕب ىإلرالف ٍِ ،عٖخ أخش ٙظٖ٘س ّجبربد غٞش
ٍضسٗػخ ف ٜاى٘عػ.
ٍ -6ؼبىغخ ثٞذاغ٘عٞخ ٍؾزَيخ
– 1غشػ ٗظؼٞخ اّطالقٞخ رزَؾ٘س ؽ٘ه اخزاله اىزنبصش ػْذ رضاٗط ؽ٘ٞاٍِّ ِٞ
فصٞيزٍ ِٞخزيفز ِٞىيز٘او ئى ٚثْبء ٍفًٖ٘ اىْ٘ع ٗاألعظ اىَؼزَذح ف ٜاىزصْٞف.
2رْبٗه ٗظؼٞبد ٍشنيخ عضئٞخ رزؼيق ثبىَ٘اسد اٟرٞخ:
* رؼشٝف اىْ٘ع
* اعزؼَبه ٍؼبٞٝش اىزصْٞف.
 -3اقزشاػ ٗظؼٞبد رؼيٌ ادٍبط اىَ٘اسد اىز ٜرٌ ثْبِؤٕب
-4ؽو اى٘ظؼٞخ اىَشنيخ االّطالقٞخ
 - 5رْبٗه ٗظؼٞبد رقَ٘ٞٝخ ؽ٘ه اىزؾنٌ فٍ ٜؼبٞٝش رصْٞف اىنبئْبد اىؾٞخ
ٍؼبىغخ ثٞذاغ٘عٞخ ٍؾزَيخ

دساعخ أَّبغ اىزنبصش م٘عٞيخ
إلػَبس األٗعبغ ٗاعزَشاسٝخ
اىْ٘ع.
رزٞؼ ٕزٓ اىذساعخ فشاخ
ىزط٘ٝش اىزؼيَبد اىَْٖغٞخ اىزٜ
رزَؾ٘س ؽ٘ه ٍالؽظخ اى٘اقغ
ٗرشعَزٔ ثأعبىٞت ٍخزيفخ:
 ئّغبص َّ٘رط ئّغبص ٍقبسّخٗ -ظغ ػالقخ عججٞخ

6عب

اػزجبس اىْ٘ع مَْطيق
ىيزصْٞف.
 ئثشاص فنشح اىزْ٘ع ٍِ خالهدساعخ رصْٞف اىنبئْبد اىؾٞخ
 رَن ِٞاىَزؼيٌ ٍِ اعزؼَبهٍؼبٞٝش اىزصْٞف قصذ ٗظغ
اىنبئْبد اىؾٞخ فٍ ٜغَ٘ػبد.

6عب
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اإلَغبٌ و انًسُظ

انًغتسبثبد

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

-1غشػ ٗظؼٞخ اّطالقٞخ رضٞش رغبؤالد ؽ٘ه اّقشاض مبئْبد ؽٞخ قذَٝخ ٗ
ر٘اعذ ثقبٝب أٗ آصبس مبئْبد ؽٞخ ٍْؾ٘رخ ػي ٚاىصخ٘س ٗمٞفٞخ ر٘ظؼٖب ف ٜثٞئبرٖب
اىقذَٝخ ػجش األصٍْخ اىغ٘ٞى٘عٞخ.
-2رْبٗه ٗظؼٞبد ٍشنيخ عضئٞخ رزؼيق ثبىَ٘اسد اٟرٞخ:
* رؼشٝف اىَغزؾبصخ.
* خصبئص ٗعػ االعزؾبصخ.
 – 3اقزشاػ ٗظؼٞبد رؼيٌ ادٍبط اىَ٘اسد اىز ٜرٌ ثْبِؤٕب
 -4ؽو اى٘ظؼٞخ اىَشنيخ االّطالقٞخ
 - 2رْبٗه ٗظؼٞبد رقَ٘ٞٝخ رزؼيق ثأٗعبغ قذَٝخ ىَْبغق ٍؾيٞخ.
ٍ-6ؼبىغخ ثٞذاغ٘عٞخ ٍؾزَيخ
زم انىضؼُخ انشبيهخ

 ئثشاص فنشح ربسٝخ ٗعػ ٍباّطالقب ٍِ دساعخ اىَغزؾبصبد.
 اىغشض ٕ٘ دساعخ أٗعبغاىؾٞبح اىقذَٝخ.

6عب
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اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

اليخظــط انغُّىٌ لنتقىٌــو انجُذاغىجـــٌ
انغُـــــخ انثـــبَُـــــخ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

9

اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

.2اليخطظ انغُىٌ لنتقىَى انجُذاغىخٍ انغُخ انثبَُخ)
انتقىَـــــــى انتشخُصٍ

انفصم انثبنث

انفصم انثبٍَ

انفصم األول

انكفبءح انختبيُخ

َغبهى فٍ انسفبظ ػهً انتىاصٌ انجُئٍ وانتُىع انجُىنىخٍ ثتدُُـذ يـىاسدِ
انًتؼهقخ ثبألَظًخ انجُئُـخ وانتُىع انجُىنىخٍ ودوس اإلَغبٌ فٍ رنك

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

يؼبَُش انتسكى فٍ انكفبءح:







تغسٌف انىعظ انسٍ كىزذح زُبتُخ يشتجطخ ثًذي خغشافٍ
ضجظ انؼالقبد انقبئًخ ثٍُ انؼُبصش انسُخ فٍ انىعظ انسٍ.
سثظ اعتًشاس زُبح انكبئُبد انسُخ ثبَتقبل انًبدح
انشثظ ثٍُ تىصع انكبئُبد انسُخ وانؼىايم انًُبخُخ
يغبهًخ اإلَغبٌ فٍ اعتقشاس انتىصع ػُذ انسُىاَبد
تسذَذ يغؤونُخ اإلَغبٌ فٍ تىاصٌ انُظبو انجُئٍ و اعتًشاسِ






تًُُض يظبهش تكُف انكبئُبد انسُخ يغ وعطهب
تًُُض يختهف أًَبط انتكبثش
تؼشَف انتكبثش كىعُهخ إلػًبس األوعبط
انتصشف انغهُى نهًسبفظخ ػهً تُىع انكبئُبد انسُخ






تًُُض انًجبدئ األعبعُخ فٍ انتصُُف
اعتخذاو يؼبَُش نهتصُُف
تًُُض انًغتسبثبد كًذنىالد نألوعبط انقذًَخ
انىػٍ ثًغؤونُخ اإلَغبٌ فٍ تغُشاد انًسُظ.
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اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

اليخظــط انغُّىٌ نهًشاقجخ انًغتًشح
انغُـــــخ انثــبَُــــــخ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ
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اىَخطّطبد اىغْ٘ٝخٍ -ز٘عػ

نهًشاقت انًغتًشح (انغُخ انثبَُخ)
ح
.3اليخطظ انغُىٌ
انًخطظ انغُىٌ نهًشاقجخ انًغتًشح نًبدح ػهىو انطجُؼخ و انسُبح -انتؼهُى انًتىعظ

انفصم

انًغتىي

انىقفبد انتقًُُُخ

1
2

انثبَُخ يتىعظ

األعجىع انثبيٍ
األعجىع انغبدط

3

األعجىع انشاثغ

اإلَغبٌ و انًسُظ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘غْٞخ

األعجىع

انًُذاٌ

انًقطغ انجُذاغىخٍ
انىعظ انسٍ

انتؼهًبد انًغتهذفخ ثبنتقىَى
وضؼُبد يشكم يشكجخ تؼبنح خهم ثُئٍ يتؼهق ثتذخالد اإلَغبٌ و ػالقخ رنك ثُشبط َجبد أخضش.

انتكبثش و إػًبس األوعبط

وضؼُبد يشكم يشكجخ تؼبنح خهم ثُئٍ َبتح يٍ تذخالد اإلَغبٌ فٍ انىعظ انسٍ و ػالقخ رنك ثتكبثش
انسُىاٌ و إػًبسهب نهزا انىعظ.

تصُُف انكبئُبد انسُخ

وضؼُبد يشكم يشكجخ تؼبنح يشكم تشاخغ انتُىع انجُىنىخٍ فٍ انًًهكخ انسُىاَُخ و دوس اإلَغبٌ فٍ
رنك.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخططات السنوية
مادة العلــوم الفيزيائيـة والتكنولوجيـا
السنــة الثانية من التعليم المتوسط
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المخططات السنوية  -متوسط-

المقدمــــة
في إطار التحضير للموسم الدراسي  ،1029-1028وسعيا من وزارة التربية الوطنية ضمان جودة التعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي،
ومواصلة لإلصالحات التي باشرتها ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي األستاذة (مخططات سنوية لبناء التعلمات  ،للتقويم البيداغوجي و المراقبة
المستمرة ) كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية ألمعتمدة والمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط بغرض تيسير قراءة ،فهم
وتنفيذ المنهاج ،وكذا توحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلمي الذي تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،من حيث التدرج في بناء التعلمات ،تعديلها
وتقويمها على ضوء الكفاءات المحددة في المنهاج .
وعليه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي نطلب من السادة المفتشين مرافقة األستاذة خاصة حديثي
العهد بالتدريس -في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز التنفيذ والتدخل باستمرار إلجراء كل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما
تفتضيه الكفاءة ألمرصودة شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتخاذه في هذا الشأن.

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط-

مذكرة منهجية:
بينت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  ،1022/00/19ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما أفرزت
تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى تزويد
الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس
و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصال أال و هو تكوين المكونين و احترافية الفاعلين .تتمثل في المخطط السنوي لبناء التعلمات  ،المخطط
السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد
كتابتها.
 -1المخطط السنوي لبناء التعلمات:
و هو مخطط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى على
مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة الت ي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة .كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
ودليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة العلوم الفيزيائية لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط:
الكفاءة الختامية:
يحل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحوالتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
وهي متناولة ضمن الكفاءة الشاملة المرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالطاقة والتحوالت الكيميائية وباالعتماد على المنهج التجريبي واالستعانة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
في وضعيات جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي.
* نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.
* بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.

ثم وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن تطبيقات تخص بعض التحوالت الكيميائية ونمذجتها لتفسيرها مجهريا وكذا استغاللها في المحافظة على البيئة والمحيط .
في ما يخص التوجيهات ،هنا يجب االشارة إلى صعوبة تناول بعض المفاهيم األساسية للكيمياء وهي متناولة في الوثيقة المرافقة.
 -8المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير
تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الك فاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود المتعلم
بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل.
وزارة التربية الوطنية
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مثال  :الفصل األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة األولى متوسط
الكفاءة الختامية

المعايير

 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة
 يركب دارة كهربائية بسيطة
 يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل

الفصل األول

يحل مشكالت تتعلق بتركيب
الدارات الكهربائية البسيطة
محترما قواعد األمن
الكهربائي.

 يركب دارة كهربائية في تشكيالت مختلفة
 يركب دارة كهربائية من نوع "ذهاب -إياب"
 يكشف عن خلل في تركيب دارة كهربائية ويصححه
 يتعرف على الدارة المستقصرة
 يجري صيانة لدارة كهربائية :الكشف عن خلل وتصحيحه

 -3 .المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط يتضمن عدد محدد من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنو لكل مادة و مستهدفة التعلمات المدمجة
التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم.
مثال  :الفصل األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثانية من التعليم متوسط
التعلمات المستهدفة بالتقويم
الميدان
األسبوع
الفصل
الثاني

وزارة التربية الوطنية

األسبوع الرابع من شهر فيفري

الظواهر الميكانيكية

وضعيات تقويمية تتعلق بتحديد نوع وطبيعة
حركة متحرك في مرجع معين
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المخطــط السنــوي لبنــاء التعلمـــات
السنـــــة الثــــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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الملمح في نهاية الطور الثاني من التعليم المتوسط
يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد ،مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالظواهر الميكانيكية (نقل الحركة والطاقة) والتحوالت المادية (التحوالت
الكيميائية)والكهرباء( في النظام المستمر) والضوء (الرؤية باأللوان) ،معتمدا على المنهج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

الكفاءة الشاملة:
يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد ،مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالظواهر الميكانيكية (الحركة ونقلها ) والتحوالت المادية (التحوالت
الكيميائية) والكهرومغناطيسية ،معتمدا على المنهج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

وزارة التربية الوطنية
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 -1المخطط السنوي لبناء التعلمات(السنة الثانية)
الكفاءة
الختامية

المقاطع
التعلمية

هيكلة تعلمات المقاطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة
المرافقة

يحل مشكالت من محيطه متعلقة بالتحوالت
الكيميائية مستعمال التفاعل
الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

تقويم تشخيصي (تقويم المكتسبات السابقة الضرورية وإجراء التجانس)
 .2طر وضعية انطالقيه متعلقة بالتحوالت الفيزيائية والكيميائية لألجسام (إثارة
مشكلة تخص التمييز بين نوعي التحول :الفيزيائي والكيميائي واستغاللها في
المحافظة على البيئة والمحيط).
* طر المشروع التكنولوجي.
 .1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي ومميزات كل منهما.
* انحفاظ الكتلة خالل التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.
 .3وضعية تعلم اإلدماج.
المقطع .0تناول وضعيات تقويمية تتعلق بالتمييز بين بعض التحوالت المختلفة من محيط
التلميذ مع تطبيق مبدأ انحفاظ الكتلة.
األول
.5تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* توظيف النموذج الجزيئي لتفسير بعض التحوالت الكيميائية.
* توظيف الرموز الكيميائية للتعبير عن بعض التحوالت الكيميائية.
 .1وضعية تعلم اإلدماج.
 .8وضعية إدماج التعلمات
 .3حل الوضعية االنطالقية.
 .4تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية).
 .5معالجة بيداغوجية محتملة

وزارة التربية الوطنية

توجيهات من دليل الكتاب

تقدير
الجحم
الزمني
األسبوع
األول

أنظر الوثيقة المرافقة:
أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة
بتناول بعض المفاهيم.

 10أسبوع
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يحل مشكالت من محيطه المتعلقة
بالظواهر الكهرومغناطيسية
في التطبيقات التكنولوجية من الحياة
اليومية.

يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة بحركة
األجسام وكيفية نقل الحركة.

المخططات السنوية  -متوسط-

 .2طر وضعية انطالقيه متعلقة بالحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع معين مع
تناول سرعة الجسم المتحرك وطرق نقل الحركة (إثارة مشكلة تخص حركة األجسام
وسرعتها وطرق نقل الحركة).
* طر المشروع التكنولوجي.
 .1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* الحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع.
.
* حركة نقطة أو نقاط من جسم صلب.
المقطع
* سرعة المتحرك.
الثاني  .3وضعية تعلم اإلدماج.
 .0وضعيات تقويمية تتعلق بتحديد نوع وطبيعة حركة متحرك في مرجع معين.
 .5تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* نقل الحركة.
 .5وضعية إدماج التعلمات.
 .6حل الوضعية االنطالقية.
 .2تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية).
 .8معالجة بيداغوجية محتملة
 .2طر وضعية انطالقيه متعلقة بالمغانط والحقل المغناطيسي المتولد عن
مغناطيس والمتولد عن التيار الكهربائي (إثارة مشكلة من محيط التلميذ
تتناول تطبيقات األثر المغناطيسي لمرور التيار الكهربائي في ناقل).
* طر المشروع التكنولوجي.
 .1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* المغانط وتمغنط الحديد.
المقطع
* الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس.
الثالث
* الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي.
 .3حل الوضعية االنطالقية.
 .0وضعيات تقويمية تتعلق بتطبيقات الكهرومغناطسية في الحياة اليومية
 .5وضعية إدماج التعلمات.
 .6تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية).
 .2معالجة بيداغوجية محتملة

وزارة التربية الوطنية

أنظر الوثيقة المرافقة:
أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة
بتناول بعض المفاهيم.

 11أسبوع

أنظر الوثيقة المرافقة:
أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة
بتناول بعض المفاهيم.

 12أسبوع

2

المخططات السنوية  -متوسط-

المخطــط السنوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الثـــانيـــــة
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 -8المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي(السنة الثانية)

وزارة التربية الوطنية

الفصل األول

يحل مشكالت من محيطه متعلقة بالتحوالت الكيميائية
مستعمال التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

الفصل الثاني

الكفاءة الختامية

يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة بحركة
األجسام وكيفية نقل الحركة.

معايير التحكم في الكفاءة
تقويم تشخيصي
 يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحوال فيزيائيا أو
كيميائيا
 يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي
 يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي
 يميز بين الجزيء والذرة
 يستخدم النموذج الجزيئي
 يوظف الرموز الكيميائية
 يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات
 يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون
 يميز بين أنواع المسارات
 : يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع
 يميز بين الحركة االنسحابية والحركة الدورانية
 : يوظف مفهوم السرعة
 يوظف أنواع نقل الحركات
 يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة
 يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط
السرعة.

11

الفصل الثالث

المخططات السنوية  -متوسط-
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يحل مشكالت من محيطه المتعلقة بالظواهر
الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من
الحياة اليومية.

 يكشف عن المواد المغناطيسية
 يميز بين قطبي مغناطيس
 يميز بين طرق التمغنط
 يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت
 يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس
 يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي
 يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي

11
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المخطــط السنوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الثــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة(السنة الثانية)

السنة الثانية

المستوى الفصل

االسبوع

الميدان

األول

األسبوع الثاني من شهر
نوفمبر

الثاني

األسبوع الرابع من شهر
فيفري

الظواهر
الميكانيكية

الثالث

األسبوع الرابع من شهر
أفريل

الظواهر
الكهربائية
والمغناطيسية

وزارة التربية الوطنية

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مالحظات

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بالتمييز بين بعض التحوالت المختلفة
المادة وتحوالتها
من محيط التلميذ مع تطبيق مبدأ انحفاظ الكتلة
وضعيات تقويمية تتعلق بتحديد نوع وطبيعة حركة متحرك في
مرجع معين
وضعيات تقويمية تتعلق بتطبيقات الكهرومغناطسية في الحياة
اليومية
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة التــربيــــة المــدنيــــــة
السنة الثانية من التعليم المتوسط

سبتمبر 2018

وزارة التربية الوطنية
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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019-2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل
مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،
وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن
الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
المستمرّة ،
وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز
التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل
إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس
و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط السّنوي لبناء
التعلمات  ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين
بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
و هو مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى
على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي:
الكفاءة الختامية للميدان األول (المجال الجغرافي ) :يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية
و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه

هذه الكفاءة تتمحور حول وضعية شاملة (وضعية االنطالق) ،التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح
الظروف المناخية .ووضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية :
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛
وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين و التنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية،
وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف ؟
ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.
أما المعالجة المحتملة فتظهر أثناء أو بعد إرساء التعلمات و تدور حول كل ما يمكن أن يشكل عائقا أو نقصا ،مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة
في المنطقة االستوائية
فيما يخص االمتداد أو التوجيهات الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين اال نسان و محيط و التعرف على تجارب المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين ،هما السكان و التنمية و السكان و
البيئة
وزارة التربية الوطنية
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 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق؛بعد التقويم التشخيصي ،من الكفاءة
الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا
المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل
المعايير
الكفاءة الختامية
* التمرّس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛
 التعرّف على مواقع آثار اإلنسان القديم وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛يوظّف اآلثار بشكل
ـ ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.
منهجي لوضـع كرونـولوجيـا
شرح العبارةالتالية ’ ’:اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’’.
الفصل
العصور القديمة واكتشاف
األول
نمط معيشة إنسان ما قبل
التاريخ.

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات
المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة
في القسم .

مثال في المادة( تاريخ):
المادة
التاريخ

المستوى الفصل
األول
السنة
األولى

وزارة التربية الوطنية

األسبوع
األسبوع
الثالث من شهر
نوفمبر

الميدان
الوثائق
التاريخية

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية(وضعيات) تتمحور حول خطوات دراسة
اآلثار و استعمال كرونولوجيا العصور القديمة (ما قبل
التاريخ والعصور الحجرية)

مالحظات
اآلثار كموضوع و وسيلة دراسة
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطــط ال ّ
السنـــــة الثــــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.1المخطّط السنوي لبناء التعلّمات
الحجم الساعي28:
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسّط ،يكون المتعلّم قادرا على ممارسة حرية التعبير ،من خالل المشاركة في حوارات كأسلوب حضاري في ح ّل
المشاكل داخل األطر النظامية ،والتفاعل اإليجابي مع محيطه على أساس ممارسة الح ّ
ق وتأدية الواجب.
الكفاءة
الختامية

الم
يدان

يمار س الحـوار البناء باعتباره سلوكا حضاريا
وأساسيـا في الحيـاة الجماعية لح ّل المشاكل داخل
األطر النظامية.

الحياة الجماعية

وزارة التربية الوطنية

التوجيهات
في الوثيقة
هيكلة المقطع التعلمي
المرافقة
تتضمن
 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول ممارسة الحوار البناء كسلوك حضاري واساسي في الحياة
دراسة هذه
الجماعية وحل المشاكل داخل األطر النظامية.
الميادين جملة
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
من المفاهيم
نشاطات أو أداءات:
األساسية للتربية
 وضعية تسمح للمتعلم بممارسة الحوار لحل المشاكل في إطار منظم.على المواطنة،
 وضعية تمكن المتعلم من معرفة آليات سير التنظيم االجتماعي انطالقا من القانون األساسي والنظام كالهويةالداخلي.
االنتماء ،الحقوق
 وضعية توجه المتعلم الى معرفة خصائص بعض التنظيمات االجتماعية الثقافية والرياضيةوالواجبات،
وتحفيزه لالنخراط فيها.
قواعد الحياة
 -3وضعية إدماج الموارد :اقتراح عرض ألسباب انخراطه في جمعية ثقافية او رياضية او
الديمقراطية،
خيرية
المؤسسات
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة(*) :تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة في ممارسة
االقليمية والدولية
الحوار كسلوك حضاري في حياته الجماعية وحله للمشاكل وفق النظام.
ذات الطابع
 -5المعالجة المحتملة :تخص الصعوبات و النقائص المالحظة لدى المتعلم بعد اإلدماج
العلمي ،الثقافي
والتقويم أو خالل سيرورة المقطع.
واالنساني.

التوجيها
ت في دليل
األستاذ

الحجم
الساعي

سا
10
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ق في اإلعالم للتعـبير عـن
ينطلق من الحـ ّ
سك بح ّرية التعبير ،واحترامـ لح ّريـة
تم ّ
اآلخريـن.

الحياة المدنية
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 -1وضعية االنطالق :تدور الوضعية حول وسائل االعالم واهميتها في التوعية وتكريس مبدا
حرية التعبير واحترام حرية اآلخرين.
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
 نشاطات أو أداءات: وضعية تعلمية جزئية تتعلق بالتعرف على وسائل اإلعالم وأهمية توعية المواطن وضعية تسمح له بالتعرف على مبدأ حرية التعبير وحقه في االعالم. وضعية تتمحور حول كيفية استغالل شبكات التواصل االجتماعي إيجابيا مع التأكيد علىمخاطر المساس و التعدي على خصوصيات العامة والخاصة لألفراد و الجماعات.
 -3وضعية إدماج الموارد :وضعية تتعلق بخرجات ميدانية إلحدى مؤسسات اإلعالمية أو
القيام بعمل صحفي...
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة(*) :تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة تتمحور حول
التأكيد على الحق في اإلعالم والتمسك بحرية التعبير واحترام الراي االخر وعدم المساس به
خاصة في شبكات التواصل االجتماعي
 -5المعالجة المحتملة :تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى المتعلم خالل سيرورة
المقطع أو بعد إدماج الموارد و تقويم الكفاءة مثل:
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المخططات السنوية  -متوسط -

بعد التعرف على قواعد سير المجالس المنتخبة
سك بالمبادئ الديمقراطية في تسيير شؤون
يؤ ّكد تم ّ
المواطنين.

الحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية

وزارة التربية الوطنية

-1وضعية االنطالق :تتمحور حول المجالس المنتخبة ومبدأ المشاركة الشعبية بطرق
ديمقراطية في التسيير.
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
نشاطات أو أداءات:
 وضعية يكتشف من خاللها المتعلم على مختلف المجالس المنتخبة كمؤسسات ديمقراطية وضعية تدفع المتعلم الى التعرف على كيفية تنظيم مختلف االنتخابات (المحلية – الوالئية -الوطنية).
 وضعية تتمحور حول تحديد مهام المجالس المنتخبة وعالقاتها بالمواطن وتحديد مسؤوليته فياالختيار من خالل االنتخاب.
 -3وضعية إدماج الموارد :وضعية إدماج تتمحور حول  :عرض الئحة النشغاالت سكان
الحي الذي يسكنه فيه وتقديمها الحد المنتخبين المحليين.
 -4وضعية تقويم(وضعيات تقويم) الكفاءة(*) :تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة ليستنتج
المتعلم نظام سير المجالس الشعبية المنتخبة والتأكيد على التمسك بمبادئ الديمقراطية في التسيير
وعالقات المواطنين بتلك المجالس.
 -5المعالجة المحتملة :تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى المتعلم خالل سيرورة
المقطع أو بعد إدماج الموارد و تقويم الكفاءة مثل صعوبة فهم العالقة بين المجالس المنتخبة
واألسلوب الديمقراطي في التسيير.
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الثـــانيـــــة

وزارة التربية الوطنية
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.2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة الختامية
تقويم تشخيـصي

الفصل األول

يمارس الحـوار البناء باعتباره
سلوكا حضاريا وأساسيـا في الحيـاة
الجماعيةلح ّل المشاكل داخل األطر
النظامية.

الفصل الثاني

ق في اإلعالم
ينطلق من الحـ ّ
سك بح ّرية التعبير،
للتعـبير عـن تم ّ
واحترامـ لح ّريـة اآلخريـن.

الفصل الثالث

بعد التعرف على قواعد سير
سك
المجالس المنتخبة يؤ ّكد تم ّ
بالمبادئ الديمقراطية في تسيير
شؤون المواطنين.

وزارة التربية الوطنية

معايير التحكم في الكفاءة:
*ابراز دور الحوار البنّاء كأسلوب حضاري و أساسي في ح ّل المشكالت.
*كتابة خطّة لتنظيم حوار حول مشكلة في محيطه االجتماعي.
*ابراز مزايا االنخراط في جمعية من الجمعيات ذات الطابع االجتماعي ،الثقافي والرياضي باعتبارها
من األطر النظامية للحوار والعمل.
*ممارسة وينشط الحوار للمساهمة في حل مشاكل في إطار منظم .
ـ االنطالق من القانون األساسي والنظام الداخلي لشرح آليات سير التنظيم االجتماعي و كيفية مساهمته
في حل المشاكل.
*تعريف وسائل اإلعالم.
*التأكيد على حرّية التعبير واحترام الرأي المخالف.
*تقديم عرض يبيّن فيه أهمية وسائل اإلعالم
*االنطالق من أمثلة محسوسة إلبراز التمسّك بالح ّ
ق في اإلعالم وحرية التعبير .
*الموازنة بين حرية التعبير واحترام الحياة الخاصةعن طريق ممارسة نشاط إعالم ّي في المؤسسة
(مجلة حائطية ،استجواب أو إجراء حوار ،تحرير موضوع حول الحرية والمسؤولية في الحياة الخاصة
والعامة.)..
*تعريف المجالس المنتخبة
*تشخيص صالحيات ومهام المجالس الشعبية المنتخبة من خالل النصوص المرجعية (قانون الوالية
والبلدية).
*التذكير بمسؤولية المواطن في اختيار أعضاء المجالس المنتخبة
*المشاركة في تحضير الفتات النتخاب مندوب القسم ،تحرير برنامج انتخابي)...
*تقديم الئحة انشغاالت مدرسته ،أو حيّه ألحد المنتخبين.
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الثــانيــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة
المادة

المستوى

التربية المدنية

السنة
الثانية

الفصل

األسبوع

الميدان

األول

األسبوع
الثاني من
شهر
نوفمبر

الحياة
الجماعية

األسبوع
الثاني الثاني من
شهر فيفري

الحياة
المدنية

الثالث

وزارة التربية الوطنية

الحياة
األسبوع
الرابع من الديمقراطية
شهر أفريل والمؤسسات

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مالحظات

وضعية (وضعيات) تدور حول ممارسة وتنشيط الحوار
للمساهمة في حل مشاكل في إطار منظم وصوال إلى شرح آليات
سير التنظيم االجتماعي.

وضعية (وضعيات) تعلمية تخصّ  :ممارسة نشاط إعالم ّي
في المؤسسة من خالل المجلة الحائطية ،استجواب أو إجراء
حوار حول حرية التعبير والمسؤولية تجاه الحياة الخاصة
والعامة

وضعية (وضعيات) تعلمية تتعلق بالتعريف بالمجالس
الشعبية المنتخبة باعتبارها مؤسسات ديمقراطية .انطالقا من
نصوص مرجعية وتقديم تبرير عن مسؤوليته في اختياره
لممثليه.
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