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المقدمــــة 

، و سعٌا لضمان  جودة الّتعلٌم و تحسٌن األداء التربوي  والبٌداغوجً 2019-2018    فً إطار تحضٌر الموسم الدراسً       

لمواصلة  اإلصالحات التً باشرتها وزارة التربٌة الوطنٌة، تضع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بٌن أٌدي الممارسٌن التربوٌٌن مخّططات 

سنوٌة كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعٌة المعتمدة و المعمول بها فً المٌدان  فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً و المتوسط ،بغرض 

تٌسٌر قراءة ،فهم وتنفٌذ المنهاج ،وتوحٌد تناول المضامٌن فً إطار المقطع التعلّمً الذي تنّص علٌه المناهج المعاد كتابتها، والذي تّم 

توضٌحه فً الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن الناحٌة المنهجٌة تسمح هذه المخّططات بتوحٌد سٌرورة تناول المقطع التعلّمً وتحقٌق 

وعلٌه، نطلب من السادة المفتشٌن مرافقة األساتذة خاصة ــ . التوافق بٌنه وبٌن مخطط التقوٌم البٌداغوجً ومخطط المراقبة المستمّرة 

ٌّز التنفٌذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعدٌل أو  حدٌثً العهد بالّتدرٌس ــ   فً قراءة وفهم  مبدأ هذه المخّططات من أجل وضعها  ح

تحسٌن ٌرونه مناسبا وفق ما تقتضٌه الكفاءة المرصودة، شرٌطة إخطار المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بكل إجراء تربوي مزمع اّتخاذه فً 

 .هذا الشأن 
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 مذكرة منهجٌة 

ٌّنت   ،ضرورة إعادة النظر فً ممارسات التقوٌم 29/04/2017نتائج االستشارة الوطنٌة حول التقوٌم؛والتً توجت بندوة حول الموضوع بتارٌخ  ب

المعمول بها حالٌا،كما أفرزت تقارٌر المتابعة المٌدانٌة للسادة المفتشٌن، اختالالت فً تنفٌذ المناهج بسبب القراءة غٌر الناجعة لها وما رافقها من تأوٌالت 

واالرتقاء به،عمال  التربوي و تسمح بتحسٌن األداء مما دفع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا إلى تزوٌد الممارسٌن بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس. 

تتمثل فً المخطط الّسنوي لبناء التعلمات، المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً .بأحد محاور اإلصالح أال وهو تكوٌن المكونٌن و احترافٌة الفاعلٌن

والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسٌة فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً و المتوسط فً الطورٌن المعنٌٌن بتنفٌذ المناهج المعاد 

 .كتابتها

 :المخطط الّسنوي لبناء التعلمات--1
و هو مخّطط شامل لبرنامج دراسً ضمن مشروع تربوي، ٌفضً إلى تحقٌق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستوٌات التعلّمٌة، انطالقا من الكفاءات 

ٌُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمٌة المتكاملة .   الختامٌة للمٌادٌن، و

         كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة، ٌنطلق من مستوى من الكفاءة الختامٌة التً توضع موضع التنفٌذ من خالل وضعٌة مشكلة شاملة بسٌاقها العام 

كما . و جملة من الوضعٌات الجزئٌة المقترحة التً تفضً إلى وضعٌة إدماج و معالجة محتملةقد ٌصادفه التلمٌذ فً حٌاته المدرسٌة أو االجتماعٌةالذي 

ٌحتوي المخطط على توجٌهات من الوثٌقة المرافقة و دلٌل الكتاب المدرسً من أجل التكفل األمثل بسٌرورة المقطع التعلمً الذي منح له حجم ساعً 

 .تقدٌري ٌوافق المدة الالزمة لتنصٌب الكفاءة

ٌنطلق من الكفاءة الختامٌة التً . مواكب لسٌرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة، هو مخطط:المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً- 2

كما . المعرفٌة، المنهجٌة و القٌمٌة: قوٌم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة فً المنهاج و التً تستهدف الجوانب الثالثةتتؤطر بمعاٌٌر تسمح ب

ٌسمح هذا المخطط بتثمٌن مجهود المتعلم بتقدٌم مالحظات و توجٌهات تربوٌة من أجل التعدٌل 

هو مخطط ٌتضمن عددا محددا من الوقفات التقوٌمٌة حسب الحجم الساعً الممنوح لكل مادة  مستهدفة  المخطط السنوي للمراقبة المستمرة- 3

و ٌثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه فً الموارد و تجنٌدها فً مشكالت من نفس . التعلمات المدمجة التً تقٌس المركبات الثالث للكفاءة

 . عائلة الوضعٌات المعالجة فً القسم
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 مستجدات منهاج مادة اللغة العربٌة فً التعلٌم المتوسط

 

 ملمح التخّرج من مرحلة التعلٌم المتوسط

الكفاءة 
 للمرحلةالشاملة 

 ٌكون المتعلم قادرا على استعمال اللغة العربٌة كأداة للتفكٌر واكتساب فً نهاٌة مرحلة التعلٌم المتوسط،
المعارف األدبٌة والعلمٌة وتبلٌغها  مشافهة وكتابة بأسالٌب مختلفة وفً وضعٌات تواصلٌة دالة ، وتوظٌفها عبر 

.. الوسائط التكنولوجٌة

.. ٌفهم  مضمون الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة وٌتجاوب معها،فهم المنطوق  

التعبٌر 
الشفوي  

ًّ معّبـرا عن رأٌه، موّضحا ومعلال وجهة نظره ، فً المواقف األدبٌة  ٌتواصل مشافهة بوعً وبلسان عرب
. والعلمٌة وعبر مختلف الوسائط وفً سٌاقات مختلفة

فهم المكتوب  
ٌقـرأ  قراءة تحلٌلٌة نقدٌة واعٌة نصوصا أدبٌة وعلمٌة مركبة وٌفهمها، من وسائط مختلفة مشكولة أو غٌر 

. مشكولة

التعبٌر 
الكتابً  

ومشارٌع لها دالالت اجتماعٌة . ٌنتج كتابة نصوصا منسجمة فً سٌاقات مختلفة، أدبٌة، علمٌة، ثقافٌة

 
 (السنتان الثانٌة والثالثة )ملمح خروج المتعلم من الّطور الثانً  

الكفاءة الشاملة    
للطور 

، وٌقـرأ قراءة مسترسلة منغمة الطور الثانً من التعلٌم المتوسطفً نهاٌة  ًّ  ٌتواصل مشافهة فً وضعٌات مركبة  بلسان عرب
تحلٌلٌة واعٌة  نصوصا متنوعة  األنماط مشكولة جزئٌا  وٌفهمها، وٌنتج نصوصا كتابٌة  منسجمة موظفا رصٌده اللغوي، فً 

. وضعٌات تواصلٌة دالـة

الكفاءة الختامٌة فً فهم 
المنطوق 

 ًّ .    ولغة منسجمة، وٌفهم مضمون الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة، وٌتفاعل معهٌتواصل مشافهة  بلسان عرب

ٌنتج خطابات شفهٌة محـترما أسالٌـب تناول الكلمة، فً وضعٌات تواصلٌة دالّة التعبٌر الشفوي  

فهم المكتوب  
ٌقرأ قراءة مسترسلة منغمة تحلٌلٌة واعٌة  نصوصا نثرٌة وشعرٌة، متنوعة األنماط، محترما عالمات الوقف، من ،وٌعّبر عن 

فهمه لمعانٌها ومضمونها، وٌلّخصها بأسلوبه، ال تقـّل عن مئتً وعشرٌن كلمة مشكولة جزئٌا، 

التعبٌر الكتابً  
ٌنتج كتابة نصوصا منسجمة متنّوعة األنماط بلغة سلٌمة ، مع التحكم فً خطاطات أنماط النصوص الحوارٌة والتوجٌهٌة 

.  سطرا،  فً وضعٌات تواصلٌة دالّة14 و 12والتفسٌرٌة والحجاجٌة  تتراوح بٌن 
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 :الحجم الساعً األسبوعً لسنوات التعلٌم المتوسط
                  

 الحجم الساعً األسبوعً المستوى

  د30 سا و 5 السنة األولى المتوسطة

  د30 سا و 5 السنة الثانٌة المتوسطة

  د30 سا و 4 السنة الثالثة المتوسطة 

  سا5 السنة الرابعة المتوسطة 

           
  :مفاهٌم مهٌكلة    

ٌضمن الرجوع إلى التعلمات القبلٌة لتشخٌصها وتثبٌتها ، من أجل إرساء موارد جدٌدة لدى المتعلمٌن ، قصد المساهمة فً :       التقوٌم التشخٌصً   
ٌُبنى حسب الخطوات اآلتٌة  :إنماء الكفاءة الشاملة، ، و  

.ـ تحلٌل قبلً للمادة الدراسٌة  
  .(معرفٌة، منهجٌة، قٌم ومواقف وكفاءات عرضٌة )ـ ضبط الموارد المستهدفة

.ـ تحدٌد فترات البحث واالستكشاف والهٌكلة واإلدماج والتقٌٌم والمعالجة  
تتضمن السنة الدراسٌة مجموعة من المقاطع، ٌستغرق كل منها فترة زمنٌة معٌنة وٌساهم فً تنمٌة الكفاءة الشاملة عبر وضعٌات تعلّمٌة جزئٌة 

.ووضعٌات إدماج وتقوٌم ُتؤدي إلى انجاز عمل مركب ٌضمن تجنٌد الموارد المكتسبة واستعمالها استعماال صحٌحا  فً حل وضعٌة مشكلة انطالقٌة  
 

: المقاربة النصٌة-      
ٌُتخذ النص            هً اختٌار بٌداغوجً ٌقتضً الربط بٌن التلقً و اإلنتاج، وٌجسد النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ٌنبغً إدراكه فً شمولٌة، حٌث 

      محورا أساسٌا تدور حوله جمٌع فروع اللغة، وٌمثل البنٌة الكبرى التً تظهر فٌها كل المستوٌات اللغوٌة و الصوتٌة و الداللٌة و النحوٌة والصرفٌة   
محور العملٌة التعلّمٌة، ومن خاللهما تنمى كفاءات مٌادٌن اللغة األربعة، وٌتم تناول النص  (المنطوق أو المكتوب ) و األسلوبٌة ، وبهذا ٌصبح النص  

:على مستوٌٌن  
إذ ٌعتبر النص مجموعة جمل مركبة  (...المعجم اللغوي ،الدالالت الفكرٌة) أحكام على وظٌفة المركبات النصٌةوٌتعلق بإصدار :  ـ المستوى الداللً

. مترابطة تحقق قصدا تبلٌغٌا  وتحمل رسالة هادفة    
ٌُحدد األدوار الوظٌفٌة للكلمات: ـ المستوى النحوي .وٌقصد به الجانب التركٌبً لوحدات الجملة التً تشكل تجانسا نسقٌا ،   
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.ٌقترح المنهاج تناول مختلف األنماط مع التركٌز على األنماط المبٌنة فً الجدول أدناه : أنماط النصوص فً التعلٌم المتوسط-   
 

 الطور الثانً الطور

 الثالثة الثانٌة السنة

النمط 
 الغالب

 الحجاجً و التفسٌري التوجٌه و الحوار

 

 

  3َط:ع١شٚسح اٌّمطغ اٌزؼٍّّٟ 

وهٍ وضؼُخ نهب انقذرح ػهً استذػبء كم انًىارد انًىضحخ فٍ يخطظ : يٍ إَتبد انًؼهى  (انىضؼُخ األو)َستهم كم يقطغ ثىضؼُخ يشكهخ اَطالقُخ  -

         يهًبد تتحىل كم يُهب حالثتُتهٍ ثؼرض  (انًىارد انًؼرفُخ، انًُهزُخ، انقُى وانًىاقف، وانكفبءاد انؼرضُخ)انتؼهًبد انخبصخ ثبنًقطغ 

 (تُزس فٍ حصخ إَتبد انًكتىة  ) إنً وضؼُخ رسئُخ فٍ كم أسجىع

بد  - ًّ ٍّ نحّم انىضؼُخ األّو     خالل كم أسجىعتذيذ فُهب انًىارد انًكتسجخانىضؼُبد انزسئُخ هٍ وضؼُبد يؼجرح ػٍ انًه  فٍ شكم تصبػذٌ نىنج

 فٍ آخر انًقطغ

: ِٕٙغ١خ رٕبٚي اٌّمطغ فٟ أعبث١غ اٌزؼٍُ

َتُبول فٍ ثذاَخ األسجىع انجُذاغىرٍ و َستهذف كفبءح اإلصغبء و انتحّذث حُج َستًغ إنً خطبثبد حزبرُخ          :  ٚ إٔزبع١ِٗذاْ فُٙ إٌّطٛق -

 .وضؼُبد تىاصهُخ دانّـخ، وَفهى يؼبٍَ انخطبة و َتفبػم يؼه حّى َؼُذ إَتبره يشبفهخ ثهغخ سهًُخ فٍ  ثبنىضؼُخ انزسئُخ حيرتجظو تفسُرَخ 

 َقرأ َصىصب َخرَخ و شؼرَخ يتُىػخ األًَبط قراءح تحهُهُخ واػُخ و َؼجر .(لٛاػذ اٌٍغخ + لشاءح ِؾشٚؽخ ٚ دساعخ إٌـ  )١ِذاْ فُٙ اٌّىزٛة  -

 .ػٍ فهًه نًضًىَهب وَصذر فٍ شأَهب أحكبيب 

و َىظف يكتسجبته   َغهت ػهُهب انًُطبٌ انحزبرٍ و انتفسُرٌَصىصب يُسزًخ يتُّىػخ األًَبط ثهغخ سهًُخكتبثخ ، َُتذ : ١ِذاْ إٔزبط اٌّىزٛة -

  .اسطر 14ال تقّم ػٍ انهغىَخ وانجالغُخ و انتقُُخ و َضًُه قًُب ويىاقف يُبسجخ نهًىضىع 

 :ِٕٙغ١خ رٕبٚي اٌّمطغ فٟ األعجٛع اٌشاثغ

، تكىٌ قبدرح ػهً تحذَذ يستىي  تىاصهُخ دانخ ػٍ طرَق وضؼُبد يركجخ (حّصتبٌ  )نإلديبد وانتقىَى انجُذغىرٍ  َخصص األسجىع انّراثغ 

 .اكتسبة انكفبءح انًرصىدح
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اٌّخطــو اٌّغٕــٛٞ ٌجٕــبء اٌزؼٍّّـــبد 
اٌضّبٌضخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّٛعواٌّغٕـــــخ   
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 م3س:اتــ المخّطط الّسنوي لبناء التعلّم/1
ِغزٜٛ ِٓ اٌىفبءح اٌخزب١ِخ 

 

رٛع١ٙبد ِٓ إٌّٙبط ١٘ىٍخ رؼٍّّبد اٌّمطغ ا١ٌّذاْ 

ٚاٌٛص١مخ اٌّشافمخ 

اٌّؾب

س٠غ 
اٌّمطغ 

اٌؾغُ اٌضِٕٟ 

األعجٛع  األٚي اٌزم٠ٛــــــــــــــــــــــــــــــــُ اٌزؾخ١قـــــــــــٟ 

عزّغ إٌٝ خطبثبد ؽف١ٙخ ٠غٍت ٞ- 

ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٠ٚغزخٍـ أفىبس٘ب 

.. األعبع١خ

 

. ٠ٕزظ ؽف١ٙب خطبثبد رفغ١ش٠خ- 

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

َّ اٌّؾىٍخ ــ اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ  فٟ إهبس رٛأِخ اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ : األ

لف ، وفٝ ِٓ :" ؽنشَد ٔذٚح ٔظّزٙب ِزٛعطخ ثٛال٠خ عٕٛث١خ ِٛمٛػٙب

فزأصّشد ثّب ؽب٘ذد ٚثّب عّؼذ ،ٚػٕذ ػٛدره لّشسد " ا٢فبد االعزّبػ١خ

رض٠ٚذ ِزٛعطزه ثفىشح ٘زٖ إٌذٚح ٔؾشا ٌٍفبئذح ٚرشع١خب ٌّجذإ ِؾبسثخ 

. ا٢فبد االعزّبػ١خ

: اٌّّٙبد

رج١١ٓ خطٛسح ا٢فبد االعزّبػ١خ ػٍٝ اٌّغزّغ ػِّٛب ٚػٍٝ اٌٛعو - 

ّٟ خقٛفب . اٌّذسع

. رغ١ٕذ اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ ٘زٖ اٌىفبد اٌمبرٍخ- 

 .(اٌغؼ أّٛرعب )اٌّغبّ٘خ فٟ ِؾبسثخ ا٢فبد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّزّٛعطخ - 

ثزٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّذسعخ (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) رفغ١ش٠خ  ٠ٕزظ خطبثبد-

ـ خطبثبد ِٕطٛلخ رفغ١ش٠خ رزٕبٚي ثؼل ا٢فبد االعزّبػ١خ رزنّٓ لٛاػذ 

. اٌخطبة اٌؾفٟٙ

فمشح رفغ١ش٠خ ؽٛي ا٢فبد االعزّبػ١خ (ؽف١ٙب)إٔزبط - 

٠ؾزشَ أعب١ٌت رٕبٚي - 

. اٌىٍّخ 

١ّ٠ّض ث١ٓ اٌىالَ اٌذاّي - 

:                       ػٍٝ

اٌزٛافك، ٚ ػذَ - 

اٌزٛافك                     

. اٌّجشس ٚغ١ش اٌّجّشس- 
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03 

أعبث١غ ٚٔقف 

٠مشأ ٔقب رفغ١ش٠ب لشاءح ِؼجّشح 

ثنٛاثو إٌطك، ٚاالعزشعبي 

. ٚاٌٛلـف إٌّبعت

 (ٔضش٠خ ٚؽؼش٠خ)ٔقٛؿ رفغ١ش٠خ فُٙ اٌّىزٛة  

ـّ اٌزفغ١شٞ  ــ خطبهخ إٌ

ػالِبد اٌٛلف  - 

ثؼل ؽشٚف اٌّؼبٟٔ   –ــ ثٕبء اٌفؼً اٌّبمٟ   

 

٠مشأ لشاءح فبِزخ - 

ٚاػ١خ، ٚعٙش٠خ 

.. ِغزشعٍخ

٠ىزؾف اٌمشائٓ  -

ـّ  اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّٕ

اٌزفغ١شٞ 

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى اإلٔزبط اٌىزبثٟ ٠ٕزظ ٔقب رفغ١ش٠ب 
ـ رق١ُّ إٌـ اٌزفغ١شٞ ٚخطبهخ ّٔطٗ  -

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
ف١ّٕبد اٌزؾش٠ش اٌىزبثٟ  - 

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 
رؾش٠ش ِمبي ؽٛي  آفخ اعزّبػ١ّخ - 

إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 (إدماج ما بٌن المٌادٌن ) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة -

٠ؾّشس اٌّزؼٍُّ ّٔقب 

رفغ١ش٠ب ِٛظّفب 

ِىزغجبرٗ اٌٍّغ٠ٛخ  

. ٚ اٌم١ّ١خ

 



-ِزٛعو - اٌّخططبد اٌّغ٠ٕٛخ   
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ٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ  ِؼبٌغــــــــــــــــــــــــــــخ

 1اٌّشالجخ اٌّغزّشح +

عزّغ إٌٝ خطبثبد ؽف١ٙخ ٠غٍت ٞ- 

ػ١ٍٙباٌؾغبط ٠ٚغزخٍـ أفىبس٘ب 

.. األعبع١خ

 

. ٠ٕزظ ؽف١ٙب خطبثبد ؽغبع١خ- 

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

 َّ   اإلػالَ  اؽزذَ إٌمبػ ث١ٓ صِالئه ػٓ دٚس ٚعبئً: اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ

ّٟ ِٕٙب ،فُّٕٙ اٌمبئً إّٔٙب لبدسح ػٍٝ ّٟ ٚاٌّغٍج  اٌؾمبئك، رؾ٠ٛٗ اإل٠غبث

 ثّبم١ُٙ، إر رفمذُ٘ اسرجبهُٙ ، اٌؾجبة ػمٛي ػٍٝ وج١ش أصُش٘ب ٚهّغٙب،

 .ٌألفىبس اٌذخ١ٍخ اٌغش٠جخ ػشمخ  ٚرغؼٍُٙ ٚرشاصُٙ،

ٓ أِبَ أػ١ٓ اٌؾجبة إٌّبعؾخ  إٌّبرط ٚاٌمذٚاد رُمّذَ :ُِٕٚٙ اٌمبئً إّٔٙب ّّ ِ

ّٟ اعزطبػٛا إؽذاس   .ِغ١شح اإلٔغب١ٔخاي فٟ األصش اإل٠غبث

ًّ اإلؽىبي ِغزؼ١ٕب ثبٌجشٕ٘خ ِٓ اٌٛالغ اٌّؼ١ؼ . ؽ١ٕٙب وٍّفه األعزبر ثؾ

: اٌّّٙبد

ّٟ ِٓ ٚعبئً اإلػالَ فٟ اٌّغزّغ - ّٟ ٚاٌغٍج . ١ُّ٠ّض ث١ٓ اإل٠غبث

. ٠ُؾّذد أخطبس ٚعبئً اإلػالَ ٠ٚٛعٗ صِالءٖ ٌزغّٕجٙب- 

 .٠ُٕؾ١ئ سفمخ صِالء اٌمغُ إراػخ ِذسع١خ ّٔٛرع١خ- 

 

ثزٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّذسعخ (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) ٠ٕزظ خطبثبد ؽغبع١خ -

ػخ ٠غٍت ػ١ٍٙب  اٌؾغبط ثبالػزّبد ػٍٝ  ّٛ ـ خطبثبد ِزٕ

ِغشؽ١بد                                                    

. ّٔقب ؽغبع١ّب ؽٛي اإلػالَ ٚ اٌّغزّغ(ؽف١ٙب)إٔزبط - 

٠ؾّذد اٌّؼٍِٛبد - 

اٌّؼجّشح ػٓ اٌمجٛي، 

. اٌشفل، اٌّغبٔذح

 

٠غزخذَ اٌؾغظ  - 

. ٚ اٌؾٛا٘ذ إٌّبعجخ
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. ٠مشأ ٔقب ؽغبع١ب  ثأداء ؽغٓ-  

 

٠ؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌّؼب١ٔٗ ٚ  - 

ِنّٛٔٗ  

 

خ ٚأفىبسٖ -  ِّ ٠غزخشط فىشرٗ اٌؼب

. األعبع١خ

.ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ  ٠غٍت ػ١ٍٙب ّٔو اٌؾغبط - فُٙ اٌّىزٛة    

ـّ اٌؾغبعٟ   ـــ خطبهخ إٌ

ثٕبء اٌفؼً اٌّنبسع -   

 ــ اعُ اٌفبػً ٚػٍّٗ

.إٌبف١خ ٌٍغٕظ " ال " ــ  

 

٠مشأ  إٌـ لشاءح  - 

- ِّٕغّخ ،رؾ١ٍ١ٍخ،ٚاػ١خ

٠ىزؾف اٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ 

ـّ  اٌّشرجطخ ثبٌّٕ

. اٌؾغبعٟ

 

 

. ٠ٕزظ ٔقب ؽغبع١ّب-  

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى 
 ـ رق١ُّ إٌـ ااٌؾغبعٟ ٚخطبهخ ّٔطٗ

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
 ــ اعزخذاَ اٌزٛو١ذ ، إٌفٟ ، اٌزؼ١ًٍ ، االعزٕزبط ، اٌزفق١ً ٚ اٌّمبثٍخ

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 
.ــ رؾش٠ش ِٛمٛع  ؽٛي  اإلػالَ ٚاٌّظ  

إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 (إدماج ما بٌن المٌادٌن  ) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -

 

.                    ٠ؾزشَ رؼ١ٍّخ اٌّٛمٛع

ـّ -  ٠شاػٟ ثٕبء إٌّ

.  اٌؾغبعٟ



-ِزٛعو - اٌّخططبد اٌّغ٠ٕٛخ   
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ِؼبٌغــــــــــــــــــــــــــــخٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ 

 2اٌّشالجخ اٌّغزّّشح + 

عزّغ إٌٝ خطبثبد  رفغ١ش٠خ            ٞ-  

ٚ ؽغبع١خ ٠ٚغزخٍـ أفىبس٘ب 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِٛمٛػٙب ..األعبع١خ

٠ٕزظ ؽف١ٙب  فمشح  رفغ١ش٠خ -  

ؽغبع١خ ِٛظّفب سف١ذٖ اٌٍّغٛٞ 

. اٌغذ٠ذ

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

 َّ ٘جّذ ع١ّغ فئبد اٌّغزّغ رجؾش ػٓ اٌطفٍخ ٔٙبي :اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ

 ّٟ اٌزٟ اخزفذ ػٓ األٔظبس ِٕز ٘زا اٌقجبػ، ٘زٖ فشق اٌذسن ٚاألِٓ اٌٛهٕ

ٚ٘ؤالء اٌغ١شاْ ٚاألً٘ ٚاأللبسة وٍُّٙ فٛد ٚاؽذ ٚلٍت ٚاؽذ ٚؽؼٛس 

. ٚاؽذ، غب٠زُٙ ٚاؽذح ٟ٘ اٌؼضٛس ػ١ٍٙب عبٌّخ ِؼبفبح

 ّٟ ٌمذ ٚعذٚا ٔٙبي : رٍٍّٙذ اٌٛعٖٛ ٚصغبس٠ذ اٌجؾشٜ رٕطٍك ِٓ اٌج١ذ اٌؼبئٍ

ػبئٍزٟ ا١ٌَٛ أفجؾذ أوجش : ٘ب٘ٛ ٚاٌذ٘ب ٠مٛي فٟ ؽّبعخ . ؽ١ّخ رشصق

 .ثىض١ش ثفنً رنبِٕىُ ِؼٕب ٌمذ فشٔب ػبئٍخ ٚاؽذح

: اٌّّٙبد

 - ّٟ . ٠زجٕٝ ِٛالف اٌزنبِٓ االعزّبػ

. ٠جذٞ إػغبثٗ ثبٌزنبِٓ داخً اٌمغُ ٚث١ٓ اٌزال١ِز- 

 ٠ذػٛ ٠ُٚؾبسن فٟ ؽٍّخ اٌزجّشع ثبٌّذَ اٌزٟ ٠ُٕنّٙب ِغزؾفٝ اٌّذ٠ٕخ- 

ثزٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّذسعخ (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) ٠ٕزظ فمشح رفغ١ش٠خ ؽغبع١خ - 

ػخ رفغ١ش٠خ ٚ ؽغبع١خ ّٛ  . ػٓ اٌزّنبِٓ اإلٔغبٟٔـ خطبثبد ِزٕ

. فمشح رفغ١ش٠خ ؽغبع١خ ؽٛي اٌزّنبِٓ اإلٔغبٟٔ (ؽف١ٙب)إٔزبط -

 

٠زذّخً فٟ اٌٛلذ - 

. إٌّبعت

 

. ٠جذٞ سّد فؼً ِٕبعت- 
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ٚٔقف 

٠مشأ ٔقب رفغ١ش٠ب ؽغبع١ب ثأداء - 

.                                            ؽغٓ 

خ ٚأفىبسٖ -  ِّ ٠غزخشط فىشرٗ اٌؼب

.                                   األعبع١خ 

. ٠جذٞ سأ٠ٗ ف١ٗ - 

.ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط فُٙ اٌّىزٛة    

 ــــ اٌّشف١ذ اٌٍّغٛٞ 

 ـــ اعُ اٌفؼً اٌّبمٟ 

 ـــ ف١غ اٌّجبٌغخ ٚػٍّٙب 

.ـــ ثٕبء فؼً األِش   

 

 

ـّ لشاءح -  ٠مشأ إٌ

ِزأ١ٔخ ع١ٍّخ  ٠ٚؾًٍ 

.                    ِنّٛٔٗ

ـّ -  ٠ؼجّش ػٓ فُٙ إٌّ

. ثبألعٛثخ اٌّقؾ١ؾخ

٠ٕزغّٕقب ٠ّضط ف١ٗ ث١ٓ ّٔطٟ -  

. اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى 
ـّ ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط ؽٛي ِٛمٛع اٌزنبِٓ  ـ رؾش٠ش ٔ

.اإلٔغبٟٔ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
رٛظ١ّف اٌشٚاثو اٌزؾبث١ٙخ -   

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 
ــ رؾش٠ش فمشح ؽٛي اٌزنبِٓ اإلٔغبٟٔ ثبٌزشو١ض ػٍٝ ّٔطٟ اٌّغشد 

.ٚاٌٛفف  

إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 (إدماج ما بٌن المٌادٌن) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -
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ٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ  ػبٌغــــــــــــــــــــــــــــخَ

 1اٌزم٠ٛـــــــــــــــــــــــــــّبٌفقٍــــــــــــــــــــــــــــٟ

عزّغ إٌٝ خطبثبد   رفغ١ش٠خ ٚ ٞ- 

.     ؽغبع١خ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِٛمٛػٙب

. ٠ؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌٙب - 

٠ٍّخـ ؽف١ٙب خطبثبد رفغ١ش٠خ ٚ - 

. ؽغبع١خ 

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

 َّ ّْ وأط اٌؼبٌُ ِٕبعجخ ػب١ٌّّخ : اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ اؽزّظ ص١ًِ ٌه ثأ

رٍزمٟ ف١ٙب ِخزٍف ؽؼٛة اٌؼبٌُ ٌٍزجبسٞ فٟ وشح اٌمذَ ،ٚاٌغب٠خ اٌىجشٜ 

. ِٕٙب ٟ٘ رمبسة اٌؾؼٛة  ٚرجبدي إٌّبفغ ف١ّب ث١ٕٙب

 ًّ ّٟ اٌزٞ ٠زىّشس و ّْ األفنً ِٓ ٘زا اٌٍمبء رٌه اٌّؤرّش اٌؼبٌّ ٌّىٕه ألٕؼزٗ أ

ًّ اٌؾؼٛة " اٌؾظ " ػبَ ِّشح إّٔٗ  ػشث١ٙب ٚأػغ١ّٙب،أث١نٙب :رٍزمٟ ف١ٗ و

 .ٚأعٛد٘ب وٍُّٙ عٛاع١خ فٟ ِٛلف ِؾٙٛد

: اٌّّٙبد

. ٠زؼّشف ػٍٝ ِخزٍف ػبداد اٌؾؼٛة فٟ اٌؼبٌُ- 

زٗ -  ِّ . ٠ؼزّض ثؼبداد ثالدٖ ٚأ

 - ّٟ  .٠ُؾبسن غ١شٖ ِٓ ؽؼٛة اٌؼبٌُ اٌؾٛاس ػٍٝ ؽجىبد اٌزٛافً االعزّبػ

 

ثزٛظ١ف اٌّٛاسد  (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) ٠ٍخـ خطبثبد رفغ١ش٠خ ٚ ؽغبع١خ -

اٌّذسعخ 

ػخ ٠غٍت ػ١ٍٙب  اٌؾغبط ثبالػزّبد ػٍٝ  ّٛ ـ خطبثبد ِزٕ

ـّ األدثٟ   .ّٔقب ؽغبع١ّب ؽٛي ؽؼٛة اٌؼبٌُ (ؽف١ٙب)إٔزبط .-إٌّ

 

٠فُٙ خطبثبد ِغّٛػخ  - 

٠ٚزفبػً ِؼٙب  

 

. ٠ؾذد خبرّخ اٌؾغبط - 
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 ٚٔقف

ـّ ثأداء ؽغٓ-  .                ٠مشأ إٌ

خ ٚأفىبسٖ -  ِّ ٠غزخشط فىشرٗ اٌؼب

. األعبع١خ 

.                         ٠جذٞ سأ٠ٗ ف١ٙب - 

 .٠غزخشط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ - 

 

.ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ ا ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط فُٙ اٌّىزٛة    

 ــ اٌّؾشه ٚأسوبٔٗ

ـــ اعُ فؼً األِش  

اٌّنّشح  " أْ"ـــ ٔقت اٌفؼً اٌّنبسع ة 

١ّ٠ّض ث١ٓ اٌؼجبساد - 

اٌّذاٌّخ ػٍٝ اٌؾغبط        

ٚ اٌؼجبساد اٌّذاٌّخ  

ػٍٝ اٌزفغ١ش 

 

 .رٍخ١ـ ٔقٛؿ  رفغ١ش٠خ ؽغبع١خ

 

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى  
.ـ رم١ٕخ اٌزٍخ١ـ   

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
 ـبٌزؼشف ػٍٝ اٌشٚاثو اٌغبئ١خ

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 
رٍخ١ـ ٔقٛؿ رفغ١ش٠خ ٚؽغبع١خ  ؽٛي ِٛمٛع ؽؼٛة اٌؼبٌُ-   

إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 (إدماج ما بٌن المٌادٌن) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -

٠زؼّشف ػٍٝ رم١ٕبد - 

ـّ  . رٍخ١ـ ٔ



-ِزٛعو - اٌّخططبد اٌّغ٠ٕٛخ   
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 ػبٌغـــــــــــــــــــــــــــخ ٌٍّمطـــــــــــــــــغَ
 

عزّغ إٌٝ خطبثبد   رفغ١ش٠خ ٚ ٞ- 

ؽغبع١خ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِٛمٛػٙب، 

٠ٚؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌٙب ثبٌزفبػً ِؼٙب،  

ــ ٠ٍمٟ خطجخ ر١ًّ إٌٝ اٌزّٛع١ٗ 

. ٚاإللٕبع

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

 َّ رؼّغت ٚاٌذن ِٓ أمطبع األٔزشٔذ فجبػ ا١ٌَٛ : اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ

ُّ ثزخ١ٍـ فبرٛسح اٌغبص ثٛاعطخ اٌجطبلخ اٌز٘ج١خ ،فىٍّفه اٌجؾش ػٓ  ٙ٠ ٛ٘ٚ

: اٌخًٍ فٟ ؽجىخ اٌزّٛف١ً ،غ١ش أّٔٗ رزّوش فغأح اٌغجت ،ٚفبػ ثقٛد ػبي

ِّشد ل١ّٙب ِٚٛسٚصٙب  خ اعزغٍذ اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اعزغالال عٍج١ّب فذ ِّ ٠َٚؼ أ

 ّٞ  .٠بثُٕٟ لطغ االٔزشٔذ عججٗ اٌغؼ فٟ ؽٙبدح اٌجىبٌٛس٠ب... اٌؾنبس

: اٌّّٙبد

ّٟ  ِٚخبهشٖ ػٍٝ األِخ ٚاٌفشد-  س اٌؼٍّ ّٛ . ٠ُذسن ٘ٛي اٌزط

 - ّٟ مزٕغ ِٓ عٍج١بد اٌزمّذَ اٌؼٍّ ُّ . ٠مف ِٛلف اٌّؾبفع اٌ

 - ّٟ  ٠ؾبعظ غ١شٖ ثبٌجش٘بْ  فٟ إصجبد خطٛسح اٌزطٛس اٌؼٍّ

 اٌّذسعخ ثزٛظ١ف  اٌّٛاسد (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) ٠ٕزظ خطجخ  -

ـّ اٌؼٍّٟ  ػخ ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌؾغبط ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّ ّٛ .-ـ خطبثبد ِزٕ

 خطجخ ر١ًّ إٌٝ اٌزٛع١ٗ ٚاإللٕبع فٟ ِٛمٛع اٌؼٍُ  (ؽف١ٙب ٚوزبث١ب )إٔزبط

 

 

٠ٛظف اٌمشائٓ - 

إٌّبعجخ ٌٍزفغ١ش 

ٚاٌؾغبط 

٠ٛظّف  اٌشٚاثو - 

إٌّطم١خ إٌّبعجخ 

. ٌٍؾغبط ٌٍٚزفغ١ش 
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أعبث١غ ٚ ٔقف 

ـّ ثأداء ؽغٓ  .                   ٠مشأ إٌ

٠ٍّخـ ِنّٛٔٗ ثأعٍٛثٗ اٌخبؿ            - 

.                         ٠جذٞ سأ٠ٗ ف١ٗ -  

٠غزخشط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ - 

. ٠ٚغزٕزظ  مٛاثطٙب

.ـ ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ  ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌؾغبط ٚاٌزفغ١ش فُٙ اٌّىزٛة    

 ـــ أفؼبي اٌّؾشٚع 

 ـــ اٌقفخ اٌّؾجّٙخ ثبعُ اٌفبػً ٚػٍّٙب 

 ــ أدٚاد اٌّؾشه غ١ش اٌغبصِخ

 

٠ؼب٠ٓ ِٛاهٓ اٌغّبي -  

لٗ ّٚ .    اٌفٕٟ فٟ إٌّـ ١ٌزز

٠ىزت خطجخ ر١ًّ إٌٝ اٌزٛع١ٗ -

. ٚااللٕبع 

 

 

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى 
.اعزؼّبي اٌشٚاثو اٌؾشه١خ -   

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
.اعزؼّبي اٌشٚاثو اٌغبئ١خ -   

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 
وزبثخ خطجخ -   

٠ؼ١ّٓ ػٕبفش ثٕبء - 

. خطجخ 

 - ًّ ٠ؾّذد ِنّْٛ و

. ػٕقش 
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إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 إدماج ما بٌن المٌادٌن) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -

ِؼبٌغــــــــــــــــــــــــــــخٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ 

 3اٌّشالجخ اٌّغزّشح + 

عزّغ إٌٝ خطبثبد رفغ١ش٠خ ٚ ٞ- 

ؽغبع١خ ٌٍٛلٛف ػٍٝ 

ِٛمٛػٙب،٠ؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌٙب 

ثبٌزفبػً ِؼٙب ٚ ٠ؾّذد ِٛمٛع  

. اٌخطبة ٚ ػٕبفشٖ

ــ ٠ؼٍّك ؽف١ٙب ػٍٝ أفىبس أٚ ِٛالف  

أٚ ِظب٘ش ثبٌزشو١ض ػٍٝ ّٔطٟ 

. اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

 َّ ٌفذ أزجب٘ه إفبثخ ػبًِ إٌظبفخ  ثغشػ خط١ش : اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ

ٔز١غخ إٌمبء عىبْ اٌؼّبسح ٌمّبِخ ثٙب ثمب٠ب صعبط ، لّذِذ ٌٗ ٠ذ اٌّغبػذح 

. اٌّّىٕخ،ٚٚػّذرٗ ثزٛػ١خ ع١شأه فٟ و١ف١خ رقش٠ف لّبِبرُٙ اٌّخزٍفخ

:  اٌّّٙبد

. ٠زج١ّٓ أ١ّّ٘خ اٌج١ئخ فٟ ؽ١برٗ- 

. ٠ؾّٟ اٌج١ئخ ٠ٚذػٛ غ١شٖ إٌٝ رٌه- 

 - ّٟ ّٟ ٚاٌّذسع  .٠ٕظُّ ؽّالد رٕظ١ف ٌّؾ١طٗ اٌّغىٕ

ثزٛظ١ف ِٓ اٌّٛاسد اٌّذسعخ (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) ٠ؼٍّك ػٍٝ فىشح أٚ ِٛلف -ا

 

ـّ  ػخ ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٚ  اٌؾغبط ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّ ّٛ ـ خطبثبد ِزٕ

.                                                      اٌؼٍّٟ 

س (ؽف١ٙب ٚوزبث١ب )إٔزبط - ّٛ ّٔقب رفغ١ش٠ب ؽغبع١ّب ٠ؼٍّك ف١ٗ ػٍٝ ظب٘شح اٌزٍ

 .اٌج١ئٟ 

 

 

٠ٍّخـ ِؾبفٙخ ّٔقب - 

. ؽغبع١ّب أٚ رفغ١ش٠ّب 

٠ٕبلؼ ِٛمٛع - 

اٌخطبة  

٠جٕٟ ؽغغٗ دفبػب ػٓ - 

. ٚعٙخ ٔظشٖ

٠ذػُ ؽغغٗ ثؾٛا٘ذ - 
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ٚٔقف 

 

 

 

ـّ ثأداء ؽغٓ -  . ٠مشأ إٌ

.          ٠غزخشط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ -  

.                      ٠غزٕزظ  مٛاثطٙب - 

ـّ -   ٠غزخشط اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌ

ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ  ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط- فُٙ اٌّىزٛة    

 ــ أفؼبي اٌّمبسثخ 

 ــ اعُ اٌفؼً اٌّنبسع 

.ــ أدٚاد إٌّذاء  

 

٠ؼب٠ٓ ِٛاهٓ اٌغّبي - 

لٗ ّٚ .   اٌفٕٟ فٟ إٌّـ ١ٌزز

٠ٛظّف لٛاػذ اٌٍغخ  - 

إٌّؾٛ ٚاٌّقشف )

. رٛظ١فب ع١ٍّب (ٚاإلِالء 
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ـ١ؼٍّك ػٍٝ أفىبس أٚ ِٛالف  ِٛظّفب 

سٚاثو ِٕبعجخ ٌٕقٛؿ ؽغبع١خ 

. ٚرفغ١ش٠خ 

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى 
.ـ رم١ٕخ اإلهٕبة   

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
وّب،ؽج١ٗ،ٔظ١ش ،ِضً، ِضبي، اٌىبف ، ثبٌزغبٚٞ، )اٌشٚاثو اٌزؾبث١ٙخ  - 

  (ثّمذاس

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 
ـــ ٠ٕزظ ِٛمٛػب ٠ؼٍك ف١ٗ ػٍٝ أفىبس أٚ ِٛالف ثبٌزشو١ض ػٍٝ ّٔطٟ 

.اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط  

إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 (إدماج ما بٌن المٌادٌن  ) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -
 

 
ػبٌغــــــــــــــــــــــــــــخ ٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ َ

 2اٌزم٠ُٛ اٌفقٍــــــــــــــــــٟ + 

عزّغ إٌٝ خطبثبد  رفغ١ش٠خ ـ ٞ

.    ٚؽغبع١خ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِٛمٛػٙب

٠ؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌٙب ثبٌزفبػً ِؼٙب،    - 

. ٠ؾّذد ِٛمٛع اٌخطبة ٚػٕبفشٖ- 

٠ؼًٍ آساءٖ ٚأؽىبِٗ - -

ـــ ٠ٕزظ ِؾبفٙخ ّٔقب ٠غٍت ػ١ٍٗ 

اٌزفغ١ش ٚ اٌؾغبط 

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 

 َّ صسد ِؼشمب ٌٍقٕبػبد اٌزم١ٍذ٠خ سفمخ ػبئٍزه : اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ

ُّ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾشف١١ٓ ِٓ ِخزٍف ٚال٠بد  ُّ اٌىض١ش ِٓ اٌؾشف ،وّب م م

ّٟ ٠ؾزبط .اٌٛهٓ  ٘زا اٌغٕٝ فٟ اٌقٕبػبد اٌزم١ٍذ٠خ اػزجشرٗ سأط ِبي ؽم١م

. فمو إٌٝ االعزضّبس اٌغ١ّذ ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبعت

 ًّ ّٟ ػٍٝ أْ ٠ُؾنش و لّشسد ٚصِالءن إٔغبص ِؼشك ِؾبثٗ ٌٍّؼشك اٌٛهٕ

. ٚاؽذ ِٕىُ غشمب ِٓ أغشاك اٌقٕبػخ اٌزم١ٍذ٠خ

وُ وبٔذ فشؽخ األعبرزح ػظ١ّخ ثىُ ،ٚأزُ رضجزْٛ ٌُٙ أّٔىُ لبدسْٚ ػٍٝ أْ 

 .رؾبفظْٛ ػٍٝ اٌىٕٛص اٌٛه١ٕخ ٚرقٛٔٛٔٙب

: اٌّّٙبد

. ٠ُذسن ل١ّخ اٌقٕبػبد اٌزم١ٍذ٠خ- 

 - ّٟ ّٟ ٚاٌّؾٍ ّٟ ٚاٌٛهٕ . ٠ُجشص ثُؼذ٘ب اٌزبس٠خ

 .٠ذػٛ إٌٝ اٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب- 

ثزٛظ١ف  (ِؾبفٙخ ٚوزبثخ) اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط ٠ٕزظ ِٛام١غ  ٠غٍت ػ١ٍٙب-

اٌّٛاسد اٌّذسعخ 

ػخ ٠غٍت ػ١ٍٙب  اٌزفغ١ش  ٚاٌؾغبط ّٛ .                                                      ـ خطبثبد ِزٕ

ـّ رفغ١شٞ ؽغبعٟ ؽٛي اٌّقٕبػبد اٌزم١ٍذ٠ّخ(ؽف١ٙب)إٔزبط- ٔ .

 

٠شعٟ اٌّٛاسد إٌؾ٠ٛخ - 

 . ٚ اٌّقشف١ّخ
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 ٚٔقف

ـّ ثأداء ؽغٓ -   .٠مشأ إٌ

. ٠ٚجذٞ سأ٠ٗ ف١ٗ

ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚ ٔضش٠خ  ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط- فُٙ اٌّىزٛة    

 ــ أدٚاد اٌّؾشه اٌغبصِخ

 ــ أفؼبي اٌّشعبء 
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ـّ -  ٠غزخشط اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌ

. ٠ٚؼٍّك ػ١ٍٙب

 ــ أٔٛاع إٌّبدٜ

 

ػخ -   ّٛ ٠ٕزظ وزبثخ ٔقٛفب ِزٕ

األّٔبه  

٠غٍت ػ١ٍٙبّٔطب اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط 

ًّ ػٓ  ِٛظفب اٌشٚاثو إٌّبعجخ ال رم

 عطشا 12

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى 

.اإللٕبع ثبٌّشأٞ -   

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 

٠ٕزظ ِمبال ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌزّفغ١ش ٚاٌؾغبط  ؽٛي اٌقٕبػبد -   

.اٌزم١ٍذ٠خ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثالثة 

إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 

 (إدماج ما بٌن المٌادٌن  ) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -

 

 

٠ٛظّف اٌّشٚاثو - 

اٌؾغبع١خ ٚ اٌزفغ١ش٠خ 

. إٌّبعجخ 

ِؼبٌغــــــــــــــــــــــــــــخٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ 

 4اٌّشالجخ اٌّغزّشح +

عزّغ إٌٝ خطبثبد   رفغ١ش٠خ ٚ ـ ٞ

.    ؽغبع١خ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِٛمٛػٙب 

.   ٠ؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌٙب ثبٌزفبػً ِؼٙب - 

. ٠ؾّذد ِٛمٛع اٌخطبة ٚػٕبفشٖ- 

٠ٕزظ خطبثبد ؽف١ٙخ فٟ ٚمؼ١بد - 

. رٛاف١ٍخ داٌّخ

فُٙ إٌّطٛق 

ٚإٔزبعٗ 
 َّ ػشمذ اٌزٍفضح اٌٛه١ٕخ ؽّقخ ػٓ اٌٙغشح : اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ األ

اٌغّش٠خ ،ٚوُ ربٌّذ ٚأٔذ رُؾب٘ذ أثٕبء اٌغضائش ٠ّٛرْٛ فٟ ػشك اٌجؾش ال 

. ٌؾ١ئ إال ؽجّب فٟ اٌؼ١ؼ فٟ أٚسٚثب

ؽ١ٕٙب لّشسد أْ رٕؾش ِمبال ػٓ اٌّٛمٛع فٟ ِٛلغ ِزٛعطزه ػٍٝ ؽجىخ 

 .االٔزشٔذ

: اٌّّٙبد

 .٠زؼّشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٙغشح ػِّٛب-  

خ ٌٍٙغشح اٌغش٠ّخ -  ّّ ٠ُذسن اٌّخبهش اٌغ

ّٟ صِالءٖ ِٓ ِخبهش ٘زٖ اٌٙغشح اٌمبرٍخ-  . ٠ُؾّزس ٠ٚٛػ

  

 ٠ٕزظ خطبثبد ؽف٠ٛخ ٚوزبث١خ ِزٕٛػخ األّٔبه ِغ اٌزؾّىُ فٟ إٌّط١ٓ -

اٌزفغ١شٞ ٚاٌؾغبعٟ ثزٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّذسعخ ؽٛي اٌٙغشح اٌّذاخ١ٍّخ 

. ٚاٌٙغشح اٌخبسع١ّخ 

ػخ األّٔبه ٠غٍت ػ١ٍٙب  اٌؾغبط ٚ اٌزفغ١ش  ّٛ .                                                             ـ خطبثبد ِزٕ

 

 

٠زٕبٚي  اٌّزؼٍُّ اٌىٍّخ  

ِؤّوذا فّٙٗ ٌٍؾٛا٘ذ 

اٌّٛظّفخ فٟ اٌؾّغخ        

:  ٚ اٌزّفغ١ش وـ 

اٌشٚاثو اٌؾشه١خ -

اٌشٚاثو اٌغبئ١خ -

اٌشٚاثو اٌزؾبث١ٙخ -
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ّٟ ؽٛي اٌٙغشح اٌّذاخ١ٍّخ ٚاٌٙغشح (ؽف١ٙب)إٔزبط - ـّ رفغ١شٞ ؽغبع ٔ

. اٌخبسع١ّخ 

 .

٠ؼجّش ػٓ فّٙٗ ٌّنّْٛ ٔقٛؿ - 

ًّ ػٓ ِبئز١ٓ ٚ ػؾش٠ٓ وٍّخ . ال رمـ

٠غزخٍـ اٌم١ُ ٚ ٠زجّٕب٘ب فٟ - 

عٍٛو١برٗ 

.ٔقٛؿ ِزٕٛػخ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ  ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش ٚاٌؾغبط- فُٙ اٌّىزٛة    

ـــ أؽٛاي اٌفؼً ِغ اٌّؾشه اٌغبصَ  

ــ إػشاة إٌّبدٜ 

  ّٞ ــ إػشاة أ

ِشاعؼخ اٌّفب١ُ٘ - 

اٌغبثمخ 

٠ٕزظ وزبثخ ٔقٛفب ِٕغغّخ ِغ - 

اٌزؾّىُ فٟ خطّبهخ ّٔطٟ اٌزفغ١ش 

ًّ ػٓ   عطشا، فٟ 14ٚاٌؾغبط ال رم

. ٚمؼ١بد رٛاف١ٍخ داٌّخ 

اإلٔزبط 

اٌىزبثٟ  

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة األولى 

ــ وزبثخ ٔقٛؿ ِٓ ِخزٍف األّٔبه ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌزفغ١ش  

ًّ ػٓ أسثؼخ ػؾش عطشا . ٚاٌؾغبط ال رم

 الوضعٌة الجزئٌة األسبوعٌة الثانٌة 
إدماج فً المٌدان الواحد لحل المشكلة األم - 
 (إدماج ما بٌن المٌادٌن  ) إنجاز الوضعٌة اإلدماجٌة التقوٌمٌة  -
 

. ٠ىزت ِٕزغب ٚع١ٙب - 

٠غزؼًّ أدٚاد اٌّبّدح - 

. اعزؼّبال ع١ٍّب 

٠شاػٟ أغغبَ األفىبس - 

. ٚ ارّغبلٙب 

٠شاػٟ عّبي اٌؼشك ٚ - 

. اٌىزبثخ 

 ِؼبٌغــــــــــــــــــــــــــــخٌٍّمطـــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 3رم٠ٛـــــــــــــــــــــــــــُ فقٍــــــــــــــــــــــــــــٟ

 
          .ٌتّم تناول عناصر المشروع  وتحدٌد المهام فً الحصة األولى من مٌدان اإلنتاج الكتابً ، والعرض  ٌتّم فً آخر المقطع : مالحظة 
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ٞ ـــَ اٌج١ذاغٛطــٌزّمٛٞاٌغّٕٛٞ يه ــِخواي
اٌضّبٌضخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّٛعواٌغٕـــــخ   
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  :  ـــ المخّطط الّسنوي للّتقوٌم البٌداغوج2ً

 
 اٌفقً اٌىفبءح اٌخزب١ِخ :ِؼب١٠ش اٌزؾىُ فٟ اٌىفبءح

يركسا ػهً انًُّظ انتفسُرٌ ثبِفبد االرتًبػُخ ــ َتحذث ثهغخ سهًُخ ػٍ يىضىع َتؼهّق 

 ثبِفبد االرتًبػُخ ــ َحرر يقبال تفسُرَب َتؼهّق

َهتسو ثفُُّبد انتحرَر انكتبثٍ  ــ 

 ــُحترو خطبطخ انُّص انتفسُرٌ

َحترو ػاليبد انىقف  - 
 ـ ٠ٛظّف ثؾىً فؾ١ؼ لٛاػذ إٌّؾٛ ٚاٌّقشف ٚاإلِالءــ

تتؼهّق .َصىصب تفسُرَخ  ــ َُتذ يشبفهخ وكتبثخ 1

 ثبِفبد االرتًبػُخ
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 .تتؼهّق ثبإلػالو وانًزتًغ أو ثبنتضبيٍ اإلَسبٍَ َُتذ شفهُب خطبثبد تفسُرَخ أو حزبرُخ - 

 َتؼهّق ثبإلػالو وانًزتًغ أو ثبنتضبيٍ ـ  َكتت َّصب ًَسد فُه ثٍُ ًَطٍ انتفسُر وانحزبد

 .اإلَسبٍَ 

ـــ َهتسو ثخطبطخ انًُطٍُ انتفسُرٌ وانحزبرٍ 

ــ َحبفع ػهً ػاليبد انىقف 
٠ٛظّف ثؾىً فؾ١ؼ لٛاػذ إٌّؾٛ ٚاٌّقشف ٚاإلِالء ــ 

 ــ َُتذ يشبفهخ وكتبثخ فقرح  تفسُرَخ حزبرُخ تتؼهّق 2

 .ثبإلػالو وانًزتًغ وثبنتضبيٍ اإلَسبٍَ 

ــ َهّخص َّصب تفسُرَب حزبرُب أو َهقٍ خطجخ يشبفهخ، ثهغخ سهًُخ حىل شؼىة انؼبنى أو 

انتقّذو انتكُىنىرٍ 

ــ َهّخص َّصب  تفسُرَب حزبرُب، أو َحّرر خطجخ تًُم إنً انتىرُه واإلقُبع حىل شؼىة 

انؼبنى أو انتقّذو انتكُىنىرٍ 

ــ َحترو تقُُخ  انتهخُص 

ـــ َحترو خطبطخ انًُطٍُ انتفسُرٌ وانحزبرٍ 

ـــ َحترو فُُبد انخطجخ 

 ــ  ثشكم صحُح قىاػذ انُّحى وانّصرف واإليالء

َُتذ يشبفهخ وكتبثخ تهخُصب نُّص أو خطجب تتؼهق ثشؼىة 

 (انؼبنى وانتقّذو انتكُىنىرٍ
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ـ َُتذ شفهُب ثهغخ سهًُخ َصب َؼهّق فُه ػهً فكرح حىل انتهّىث انجُئٍ و انصُبػبد انتقهُذَخ 

َؼهّق ػهً يظبهر انتهّىث انجُئٍ و  ( سطرا12ال تقّم ػٍ )ــ َحّرر يقبال يتُّىع األًَبط 

. انصُبػبد انتقهُذَخ 

ــ َحترو خطبطخ انًُطٍُ انتفسُرٌ وانحزبرٍ  

ــ َحترو يُهزُخ كتبثخ انًقبل 

ـــ َىظّف ثشكم صحُح قىاػذ انُّحى وانّصرف واإليالء 

َؼهّق فُهب ػهً َُتذ يشبفهخ وكتبثخ َصىصب يتُىػخ 

 أفكبر أو يىاقف أو يظبهر،

يغ انتركُس ػهً ًَطٍ انتفسُر يتُّىع األًَبط 

.  حىل انتهّىث انجُئٍ و انصُبػبد انتقهُذَخ.وانحزبد

   
  
  
ش

بٌ
ٌض

 ا
ً
ق

ٌف
 ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ِزٛعو - اٌّخططبد اٌّغ٠ٕٛخ   
 

 20وزارح انترثُخ انىطُُخ                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٌٍّشالجخ اٌّغزّشحاٌغّٕٛٞ ه ــِخواي
اٌضّبٌضخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّٛعواٌغٕـــــخ   
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 : ــ المخّطط الّسنوي للمراقبة المستمّرة 3
 

 مالحظاتالتعلمات املستهدفة بالتقويم  املقطع امليدان  ألاسبوع الفصل  املواد

ـــة
ــــــــــــــ

يــــــــــــ
رب

لع
ة ا

ـــغ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
للـــــــ

ا
 

   01ألاول 

من شهر 

 أكتوبر

 جمٌع مٌادٌن 

فهم )المقطع 

المنطوق وإنتاجه 

+ فهم المكتوب + 

 (اإلنتاج الكتابً 

  المقطع :1لوقفة ا

اآلفات ) 1البٌداغوجً

 (االجتماعٌة 

 

اآلفات ) 1  المقطع البٌداغوجً:1لوقفة ا

وضعٌات إلنتاج نصوص تفسٌرٌة (االجتماعٌة 

 تتعلّق باآلفات االجتماعٌة.

  

ٌستهدف مٌدان فهم المنطوق 

 (التعبٌر الشفهً )بوضعٌات شفهٌة 

 : خطابات 

 تتعلّق باآلفات االجتماعٌة

ٌّم  ــ  ٌغلب علٌها النمط  التفسٌري  ٌق

 فٌها الّتلمٌذ خالل مّدة إنجاز المقطع

األسبوع  

02  

من شهر 

 نوفمبر

جمٌع مٌادٌن 

 المقطع
 + 2المقطع البٌداغوجً 

+ اإلعالم والمجتمع  )3

 (التضامن اإلنسانً

 

 وضعٌات إلنتاج نصوص تفسٌرٌة  :2الوقفة 

حجاجٌة تتعلّق باإلعالم والمجتمع وبالتضامن 

 .اإلنسانً 

خطابات تتعلّق باإلعالم والمجتمع 

 .وبالتضامن اإلنسانً 

 ـــ ٌغلب علٌها التفسٌر والحجاج

األسبوع   الثاني

01  

من شهر 

 فٌفري 

جمٌع مٌادٌن 

 المقطع
المقطع البٌداغوجً 

شعوب العالم  )4+5

العلم والتقّدم +

 (التكنولوجً

 

 وضعٌات إلنتاج خطب  تتعلق بشعوب  :3الوقفة 

 (العالم والتقّدم التكنولوجً
ـــ ٌغلب علٌها أسالٌب الخطبة 

وتتعلق بشعوب العالم والتقّدم 

 (التكنولوجً

األسبوع  الثثال                             
 من 04

 أفرٌل

جمٌع مٌادٌن 
 المقطع

المقطع البٌداغوجً 
+ التلّوث البٌئً )6+7

 (الصناعات التقلٌدٌة 
 

وضعٌات إلنتاج نصوص متنّوعة ٌغلب  :4الوقفة 
علٌها التفسٌر والحجاج تتعلق بالتلّوث البٌئً و 

 الصناعات التقلٌدٌة 

ــــ متنوعة األنماط ٌغلب علٌها 
التفسٌر والحجاج تتعلق بالتلّوث 

 البٌئً و الصناعات التقلٌدٌة

 



-متوسط  -ت السنوية المخططا  

 1                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 اسي للبيداغوجيا                                                                                               مديرية التعليم األس  المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 الرياضياتمادة 

 التعليم المتوسطمن  لثالثةاالسنة 

 

 

 

   2018سبتمبر 

 

 



-متوسط  -ت السنوية المخططا  

 2                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        
 

 ةــــمقدم

 

 مواصلة  و ،عليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجيضمان جودة الت  ل وزارة التربية الوطنيةمن عيا ، وس  2019-2018لموسم الدراسي لتحضير الفي إطار 

المفتشية  تدرج قبة المستمرة التي غطت السنوات الثالثة األولى من التعليم المتوسط، للعمل بالمخططات السنوية لبناء التعلمات والتقويم البيداغوجي والمرا

لمعتمدة اندات المرجعية لة للس  أدوات عمل مكم  المخططات الخاصة بالسنة الرابعة متوسط وهي في مجملها تشكل  مع هذا الدخول المدرسي للبيداغوجيا العامة 

المقطع  توحيد تناول المضامين في إطار وكذا ،المنهاجوتنفيذ  فهم  ،قراءةتيسير  هدفهاوالمتوسط التعليم االبتدائي في مرحلتي  الميدانفي والمعمول بها 

بما يساعد التلميذ على بناء الكفاءات التي نص عليها تقويمها تعديلها و ،ص  عليه المناهج المعاد كتابتها، من حيث التدرج في بناء التعلماتالتعل مي الذي تن

 .لمنهاجا

 األستاذة المفتشين مرافقةالسادة السيدات و نطلب منومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي  وعليه،

ل باستمرار إلجراء كل  تعد في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز -حديثي العهد بالتدريسخاصة  ه مناسبا يل أو تحسين يرونالتنفيذ والتدخ 

 إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع ات خاذه في هذا الشأن. معلمرصودة وفق ما تقتضيه الكفاءة ا
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 مذكرة منهجية خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط
 عرض األسباب:

تتعلق بصعوبات في تنفيذ مناهج الطور األول من التعليم المتوسط في الرياضيات تمثلت أساسا  ملة من النقاطجو 2016/2017  ةالدراسي ةسجلت المالحظات الميدانية للسن

لفعالية بناء على ما سبق وتيسيرا لمهمة األستاذ وسعيا نحو ا. وفي قراءة المنهاج الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعل مات وتنظمها وتقويمها على مستوى القسم

، في إطار التعديل للبيداغوجيا ، بادرت المفتشية العامة2017/2018في األداء التربوي مع دخول مناهج الطور الثاني من التعليم المتوسط حيز التطبيق مطلع السنة الدراسية 

المخطّط السنوي لبناء التعلمات والمخطّط فيذ المناهج. تمثلت هذه الوثائق في البيداغوجي، إلى مجموعة من الوثائق للتكون عونا ألساتذة الرياضيات خاصة الجدد منهم على حسن تن

 ،أعدت المفتشية العامة للبيداغوجيا وثائق مماثلة تخص السنة الرابعة من التعليم المتوسطومواصلة لهذا المسعى  السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطّط السنوي للمراقبة المستمرة.

ءات التي ضمن المكتسبات الضرورية التي يفترض أنّها تسمح لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي مواصلة دراسة منهاج السنة األولى متوسط وتحقيق الكفاوثيقة تت كما أعد ت

 يستهدفها.

أرضية يعتمدها لبناء تدرج التعل مات وتنظيمها  تعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها. لذلك فهي تمثل لألستاذ تحت إشراف المفتش

 على مستوى القسم بما يتماشى وطبيعة تالميذه.

ن من مقاطع تعل مية تستهدف تحقيق  المخطّط السنوي لبناء التعلماتبالنسبة وثيقة  فقد قدمت المخط طات السنوية للسنوات األربعة في التعليم المتوسط بحيث كل مخطط يتكو 

طي مختلف الموارد التي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة وفق التصور الذي ورد في الوثيقة المرافقة غة كما جاءت في المنهاج الرسمي وتفاءة الشاملة للسنة الدراسيمستوى من الك

ة الشاملة للسنة بشكل متدرج وسلس. وعليه فإن  كل مقطع بخصوص المقطع التعل مي. وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاء

بتوجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة والتي وردت تعل مي يحتاج إلى إعادة تفكيك من قبل األستاذ ليبني وينظ م انطالقا منه تدرج تعل مات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب المدرسي و

ن من  كما يمكنه االستعانة بمراجع أخرى.ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخط طات  ن في كل من السنتين األولى والثانية  8نشير إلى أن  المخط ط السنوي لبناء التعلمات يتكو  ويتكو 

 والرابع الثالثة تينمقاطع بالنسبة للسن 7من 

 مات في السنة الثانية متوسط:  مثال لمخطط التعلّ 

يحل  مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون  األّول: الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

 ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة. أقواس وبوجود أقواس.

 نة الثانية متوسطتمثل هذه الكفاءة مستوى من الكفاءة الشاملة للس مالحظة:

ل من السنة الدراسية كما هو موضح في المخط ط ل مع بداية الفصل األو  نفسه انطالقا من طرح وضعية انطالقية  لتحقيق هذه الكفاءة يتناول األستاذ محطات المقطع التعل مي األو 

 اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فالتقويم وأخيرا المعالجة البيداغوجية. تمكن التلميذ من (بسيطة) أولية بالمواصفات المذكورة ثم  التطرق إلى وضعيات تعلمية

فهو يحد د المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم مدى اكتساب الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعل مي وهو بهذا  المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجيأما بالنسبة إلى 

افة إلى الكفاءات العرضية مسار بناء التعل مات حيث نجده يجعل من مركبات الكفاءة الختامية )إرساء الموارد، توظيف الموارد، القيم والمواقف( معايير للتقويم إضالمنظور يواكب 

 أما المؤشرات فقد حد دها بناء على موارد المقطع التعل مي نفسه.

ة إلى رقم المقطع التعلمي وإلى الكفاءة التي يستهدفها ثم  يعمل األستاذ بهذا المخط ط بالتوازي مع تناول ا  لمقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أن  مخطط التقويم يشير في كل مر 

 يحدد المعايير والمؤشرات المرافقة لتقويم ذلك المقطع.
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 مثال: الفصل األّول من السنة الثانية من التعليم المتوسط

 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  .1

واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع 

الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات 

بدون أقواس وبوجود أقواس. ويوظف مكتسباته 

 سة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.في الهند

 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. -

ف على أشكال هندسية وعناصرها. -  التعر 

 مقادير.التحويالت على وحدات قياس  -

ف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -  التعر 

 صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي. إنشاء -

 توظيف المعارف:
 ج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معي ن.انتإ -

 الخاصة التوزيعية في االتجاهين. الستعمباب جداء أو مجموع عددين احس -

ة.تحويرات على عبارات جبرية خ اءجرإ -  اص 

 ر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة.يقدت -

 معطى. ب مجموع جبرياحس -

م نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم )باستعمال األعداد النسبية يعلت  -

 على الخصوص(.

 اعتمادا على خواصه. شكل هندسي شاءنإ -

م مألوف باستعمال القاعدة المناسباحس -  ة.ب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجس 

 بالتناظر المركزي. هلاكمإنظير شكل، أو  اءنشإ -

 م تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.يقدت -

 المواقف والقيم  
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هعرضومنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية. بشكل م منتوجيقدت -

يحل مشكالت بتوظيف القيم المقربة وعمليات  .2

جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على 

 أشكال تقبل مراكز التناظر. 

يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية  .3

يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المستوي 

ألوفة وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية م

حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من 

 خواص التناظر المركزي.

  التقويم الفصلي
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فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على كشف التلميذ ويتم العمل به أيضا بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية  المخطّط السنوي للمراقبة المستمرةبخصوص 

ته بحسب وتيرة تقدم يه في العمود األخير منه.  غير أن  تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخط ط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ واسع النظر في ضبط توقيحسب ما يشير إل

 تالميذه في تعل ماتهم.

 مثال في السنة الثانية من التعليم المتوسط

 لمقطعا أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 نهاية شهر نوفمبر األول

 مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  وضعيات تتعلق بحل

واألعداد العشرية والقيم المقربة والكسور وتوزيع الضرب 

على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون أقواس وبوجود 

 أقواس.

 .وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية بسيطة 

1 

 منتصف فيفري الثاني

 يات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات وضع

كسرية وخواص هندسية للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء 

 نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.

 مشكالت في الحساب الحرفي. وضعيات تتعلق بحل 

3 

 بداية ماي الثالث

  يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية 

 ن جداول أو مخططات أو وضعيات مركبة مصاغة ضم

 توظف فيها خواص التناسبية.تمثيالت بيانية 

 .وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع 

4 

 

نفيذ ما جاء فيها، سيساهم بال لحرص على تنؤكد في األخير على أن  القراءة المتأنية والمعمقة والواعية لهذه الوثائق والتبادل حولها مع أساتذة آخرين والسعي إلى استغاللها وا

تدريسه أكثر. وبذلك يكون قد وضع شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي لألستاذ وفي تحسين أداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع من إيجابية 

 وبرسالته التربوية من جهة أخرى. من جهة الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 لثـالثــــــةالسنـــــة ا
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 خطّط السنوي لبناء التعلّمات )السنة الثالثة(الم .1
 

 ساعات لألستاذ 5للتلميذ وساعات ونصف أسبوعيا  4الحجم الساعي: 

 الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة: 

يحّل مشكالت من الحياة اليومية، ويبني براهين بسيطة و/أو مرّكبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين 

 ندسي، الدوال وتنظيم معطيات(.المادة )العددي، اله

 الكفاءات الختامية لميادين التعلم:

 الكفاءة الختامية ميدان التعلم

 األنشطة العددية
لدرجة يحّل مشكالت متعلقة بالكسور واألعداد النسبية واألعداد الناطقة والقوى والحساب الحرفي )تبسيط ونشر عبارات جبرية، المعادالت من ا

axاألولى بمجهول واحد b cx d  ) 

 األنشطة الهندسية
ت، يحّل مشكالت متعلقة بالتناسبية )وحدات الزمن، الحركة المنتظمة، النسبة المئوية( واإلحصاء )السالسل اإلحصائية، تجميع معطيات في فئا

 حساب تكرارات نسبية، متوسط سلسلة(.

 الدوال وتنظيم معطيات

ة ّل مشكالت بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات )حاالت تقايس المثلثات، مستقيم المنتصفين في مثلث، تمييز المثلث القائم، المستقيمات الخاصيح

 في مثلث( والتحويالت النقطية )التناظران، االنسحاب( والمجسمات المألوفة

 )الهرم ومخروط الدوران( ويبني براهين بسيطة.

 

    الفصل األّول  

الكفاءة التي يستهدفها  

 المقطع التعلّمي 
 توجيهات من دليل الكتاب توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع

ميادين المقطع 

 ورقمه

تقدير الجحم 

 الزمني

يحّل مشكالت متعلقة .1

بالكسور واألعداد النسبية 

ويوظف خواص متعلقة 

بالمثلثات )حاالت تقايس 

 ثاتالمثل

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد كسورا    .1

 وأعداد نسبية وكسور والقيام بإنشاءات هندسية. 

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق بالموارد  .2

 اآلتية:

  .تعيين مقلوب عدد غير معدوم 

  .قسمة كسرين 

   .مقارنة كسرين 

  ين.جمع وطرح كسر 

 

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي:

 قامي كسرين ليس من الضروري التطرق لتوحيد م

إلى مفهوم المضاعف المشترك األصغر اعتمادا على 

التحليل إلى جداء عوامل أولية )الذي هو خارج 

البرنامج(، يمكن في حاالت بسيطة تعيين المضاعف 

المشترك األصغر ذهنيا ويأخذ ُجداء المقامين في 

 حاالت أخرى وفي حالة وجود مقامات بكتابات عشرية

ل إلى المقامات إلى أعداد عشرية.  تُحو 

 

األنشطة 

 العددية

األنشطة 
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  داء عددين نسبيين.حساب ج 

  .حساب حاصل قسمة عددين نسبيين 

  معرفة حاالت تقايس المثلثات واستعمالها في براهين

 بسيطة.

 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع( .3

 حل الوضعية االنطالقية األم. .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بمشكالت يتطلب  .5

سبية حلّها توظيف العمليات على األعداد الن

 الكسور وحاالت تقايس مثلثين(

معالجة بيداغوجية )عدم التمييز بين داللة  .6

الرمز ناقص، صعوبات في إنجاز ُمختلف 

العمليات، توظيف حاالت تقايس مثلثين، 

صعوبات أخرى قد يالحظها األستاذ خالل 

 ُمختلف مراحل التعلّم(.

  جعل التلميذ يُدرك المعاني الُمختلفة لإلشارة ناقص

ة على الطرح،  ة على العدد السالب ومر  )الُمعب رة مر 

ة أخرى على معاكس عدد(.  ومر 

  تُعتبر حاالت تقايس المثلثات أداة إضافية لحل بعض

 المشكالت التي قد يصعب فيها استعمال التناظر.

 

 في تناول وضعيات تعلم اإلدماج نتكفل بما يلي:

كتابة برامج حساب يناسب عبارة عددية أو يترجم 

 عبارة عددية إلى برنامج حساب.

حل مشكالت تتطلب القيام باستدالالت وبراهين )توظيف 

 حاالت تقايس مثلثين(.

يحّل مشكالت متعلقة .2

داد الناطقة ويوظف باألع

خواص متعلقة بمستقيم 

 المنتصفين في مثلث.

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها استعمال أعدادا  .1

ناطقة في وضعيات حساب أطوال بتوظيف خاصية 

المثلثان المعينان بمتوازيين يقطعهما قاطعان غير 

 متوازيين   

ئية يتعلق بالموارد تناول وضعيات مشكلة تعلمية جز .2

 اآلتية:

 .التعرف على العدد الناطق 

  حساب مجموع وفرق وجداء وحاصل قسمة عددين

 ناطقين.  

  معرفة خواص مستقيم المنتصفين واستعمالها في براهين

 بسيطة.

  معرفة واستعمال تناسبية األطوال ألضالع المثلثين

المعينين بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير 

 يين.متواز

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج تتعلق باألعداد الناطقة،  .3

 وخواص مستقيم المنتصفين 

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق توظيف األعداد الناطقة،  .5

 

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي: 

يتم إدخال مفهوم العدد الناطق كحاصل قسمة عددين 

بوطة لحاصل قسمة نسبيين. )البحث عن القيمة المض

 مثال( 3على8

  لتسهيل العمل على األعداد الناطقة، يمكن اعتبار

 العدد الناطق ككسر مسبوق بإشارة.

 تعويد التالميذ كتابة العدد الناطق
a

b
في شكله  

  .bو aالمبس ط بإشارة واحدة، تُستنتج من إشارتي
 

  يمكن توظيف التناظر المركزي وخواص متوازي

األضالع للبرهان على النظريات المتعلقة بمستقيم 

 المنتصفين في مثلث
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 العددية
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 وإنجاز براهين وإنجاز إنشاءات هندسية مبّررة(. 

 معالجة بيداغوجية .6

لى األعداد صعوبات تتعلق بإجراء مختلف العمليات ع

الناطقة، الحساب التقريبي، بناء خطوات استنتاجية، 

تحرير برهان بسيط. صعوبات أخرى قد يالحظها األستاذ 

 خالل ُمختلف مراحل التعلّم.

يحّل مشكالت متعلقة .3

بالقوى ويوظف خواص 

متعلقة بالمثلثات 

)المستقيمات الخاصة في 

 مثلث( 

لكفاءة )مستوى من ا

 الشاملة(

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد قوى ذات  .1

أسس صحيحة نسبية وإجراءات هندسية متعلقة 

 بالمستقيمات الخاصة في مثلث. 

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق بالموارد  .2

 اآلتية:

  تعيين القوة من الرتبةn   10للعدد. 

 10اعد   الحساب على قوى العدد معرفة واستعمال قو. 

  10كتابة عدد عشري باستعمال قوى . 

 .تعيين الكتابة العلمية لعدد عشري 

  استعمال الكتابة العلمية لحصر عدد عشري وإليجاد

 رتبة مقدار عدد. 

 .حساب قوة عدد نسبي 

  معرفة قواعد الحساب على قوة عدد نسبي واستعمالها

 في وضعيات بسيطة.

 ضمن قوى.إجراء حساب يت 

  تعريف وإنشاء المستقيمات الخاصة في المثلث

 )المحاور، االرتفاعات، المتوسطات، المنصفات(.

  معرفة خواص هذه المستقيمات )خاصية االرتفاعات

 تقبل دون برهان( واستعمالها في وضعيات بسيطة.

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج تتعلق بقوى العدد  .3

 مثلثوخواص المستقيمات الخاصة في  10

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتوظيف بمواد  .5

أخرى كالفلك والكيمياء والعلوم الطبيعية 

وتوظيف خواص المستقيمات الخاصة في مثلث 

 في حل مشكالت هندسية وبناء براهين.

 

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي:

  الهدف األساسي من هذا المحور هو العمل بقوى العدد

مع أنشطة من مواد أخرى، وإعطاء معنى للقوى  10

 ذات األسس السالبة.

   الكتابة العلمية للتعبير عن مسافات كبيرة استعمال

 وأخرى صغيرة.

  إليجاد رتبة مقدار عدد نكتب العدد على الشكل العلمي

ر العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد  ثم  نُدو 

 .10الصحيح األقرب منه ونحتفظ بقوة 

 

  يتم البرهان على الخواص باستثناء خاصية

 االرتفاعات

اظر المركزي وخواص متوازي اعتمادا على التن 

 األضالع. 

التعرف واستعمال التعابير: مركز ثقل نقطة تالقي 

 االرتفاعات، ...

بالنسبة للخاصية المميزة لمنصف زاوية تُدرج كتطبيق 

 في موضوع بُعد نقطة عن مستقيم.
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 معالجة بيداغوجية:  .6

صعوبات حول: االنتقال إلى كتابة علمية، التقدير، 

وات استنتاجية، تحرير برهان بسيط. بناء خط

صعوبات أخرى قد يالحظها األستاذ خالل ُمختلف 

 مراحل التعلّم.

 

 

    الفصل الثاني  

فة الكفاءة المستهد 

 توجيهات من دليل الكتاب توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع من المقطع التعلّمي 

ميادين 

المقطع 

 ورقمه

تقدير الجحم 

 الزمني

يحّل مشكالت  .4

متعلقة بالحساب 

الحرفي )تبسيط ونشر 

عبارات جبرية( 

ويوظف خواص 

متعلقة بالمثلثات 

 .)تمييز المثلث القائم(

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

طرح وضعية انطالقية عددية  .1

وهندسية تستهدف تبرير متطابقة 

 شهيرة أو غير شهيرة.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية  .2

 جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:

 تبسيط عبارة جبرية. 

 جبرية من الشكل:  نشر عبارات

  dcba   حيثa 

 أعداد نسبيةdوcوbو

 .حساب قيمة عبارة حرفية 

  معرفة خاصية الدائرة المحيطة

 بالمثلث القائم واستعمالها.

  معرفة خاصية المتوسط المتعلق

 بالوتر في مثلث قائم واستعمالها.

  معرفة خاصية فيثاغورس

 واستعمالها.

ضعيات تعلّم اإلدماج تتعلق تناول و .3

بتوظيف خاصية فيثاغورث، خاصية 

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي:

يتواصل العمل على المعاني المختلفة للحرف في كتابة العبارات 

المساواة من خالل أنشطة مركبة، وإلعطاء داللة أكثر الحرفية ومعنى 

للحساب الحرفي يستحسن أن تختار التمارين المتعلقة بتحليل وإنتاج 

وتحويل عبارة جبرية مرتبطة بوضعيات ملموسة. )يُغي ر السجل 

 بالمرور من اإلطار العددي إلى اإلطار الهندسي أو العكس(.

 عتماد على مفهوم يوظف الخاصية التوزيعية كما يمكن اال

المساحة لتبرير المساواة:   bdbcadacdcba  

كأن نحسب بطريقتين مختلفتين مساحة مستطيل بعداه 

 ba و dc . 

  إن  العمل على تحويل عبارات جبرية يؤدي حتما إلى أنشطة حول

النشر والتحليل رغم أن  هذه الكفاءة من برنامج السنة الرابعة ولذا يجب 

توزيع الضرب على  ىعل أن تكون األمثلة المقترحة بسيطة وتعتمد

الجمع والطرح، مع محاولة، قدر اإلمكان، ربطها بوضعيات متنوعة 

 )هندسية مثال( وبحل  مشكالت.

  نحرص في هذا المجال على جعل التالميذ يدركون االختالف

بين المجموع والجداء، وهو أمر أساسي وضروري بالنسبة إلى إتقان 

 حرفية.الحساب الحرفي ومنه تبسيط الكتابات ال

  تسمح هذه التعلمات بالرجوع إلى محاور مثلث وخاصية تقاطعها

المدروسة في السنة الثانية. إن خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث القائم 
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الدائرة المحيطة بالمثلث، خاصية 

المتوسط المتعلّق بالوتر في مثلث قائم 

 والحساب الحرفي.

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

 تناول وضعيات تقويمية تتعلق  .5

بمعرفة إلى أي مدى تُجنّد الخاصية 

ة في المناسبة وتُستخدم بطريقة سليم

معالجة وضعيات رياضياتية أو من 

 الحياة.

تبسيط عبارة معالجة بيداغوجية  .6

جبرية.  نشر عبارات. جبرية

االستعمال السليم والمناسب للخواص 

 الهندسية.

واستعمالها ومعرفة خاصية المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم 

واستعمالها تسمحان من جهة بتمييز المثلث القائم من رسمه داخل 

رة قطرها أحد أضالع المثلث ومن جهة أخرى بتمييز نقاط نصف دائ

دائرة ُعلم قطرها بخاصية الزاوية القائمة ومن ثم  تستغل الخواص 

للبرهان على أن  المثلث قائم أو إلثبات انتماء نقطة إلى دائرة وتُستثمر 

 فيها نظرية فيثاغورس. )كل هذه الخواص تُبرهن(.

  نشاط يتمثل في القياس تستنتج خاصية فيثاغورث من خالل

التقريبي ألضالع عدة مثلثات وحساب مربعات األطوال الناتجة 

ومقارنة هذه المربعات في كل حالة. كما يمكن انجاز هذا النشاط 

باستعمال برمجيات للهندسة. )يمكن البرهان عل نظرية فيثاغورث 

باالعتماد على المساحات ونقبل دون برهان النظرية العكسية. تُوظف 

خاصية فيثاغورث في البرهان إن كان مثلث قائما أو غير قائم وفي 

حساب طول ضلع مثلث قائم بمعرفة طولي الضلعين اآلخرين. في 

للحاسبة إلعطاء قيمة مقربة للطول  هذه الحالة نستعمل اللمسة 

ل على الناتج. ولحساب األطوال، نستعمل الحاسبة ونستثمر هكذا العم

 القيم التقريبية والحصر.

يحّل مشكالت متعلقة .5

بالتناسبية )وحدات 

الزمن، الحركة 

المنتظمة، النسبة 

المئوية( ويوظف 

خواص متعلقة 

بالمثلثات )تمييز 

 .المثلث القائم(

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

قع طرح وضعية انطالقية من الوا .1

مرتبطة بالتناسبية تجند فيها حسابات 

بتوظيف جيب تمام زاوية حادة في مثلث 

 قائم باستعمال الحاسبة أو بدونها.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية  .2

 جزئية يتعلق بالموارد اآلتية:

  التعرف على وضعية تناسبية في تمثيل

 بياني.

 .التعرف على الحركة المنتظمة 

 دات التناسبية الستعمال وحتوظيف

 الزمن.

 المساواة استعمالtvd   في

حسابات متعلقة بالمسافة المقطوعة 

 والسرعة والزمن.  

 وحدات قياس السرعة. تحويل 

 التناسبية في وضعيات تدخل            استعمال

 فيه النسبة المئوية.

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي:

  تستغل خاصية التناسبية المتمثلة في استقامية النقاط مع مبدأ المعلم

د بمعلم. ف على وضعية تناسبية ممثلة بيانيا في المستوي المزو   للتعر 

 ف على ال حركة المنتظمة انطالقا من التناسبية بين المسافة نتعر 

والزمن، وتوظف الحركة المنتظمة في حساب المسافة المقطوعة 

والسرعة والزمن. كما توظف التناسبية في استعمال وحدات لقياس 

الزمن تجمع بين النظام العشري والنظام الستيني. مثال: 
hh 5,1min301  

 ة للسرعة في الشكلين تعطى التر ميزات المتعلقة بالوحدات المألوف

km / h  وkm.h
-1

m.sو  m/sأو  
-1

. كما يمكن تقديم أمثلة أخرى 

عن مقادير حاصل قسمة كتدفق الماء لحنفية أو استهالك البنزين 

.تدعم مكتسبات التلميذ المتعلقة بحساب أو km 100في l 8لسيارة 

تطبيق نسبة مئوية وتثرى بوضعيات جديدة تدخل فيها في آن واحد 

مئوية وكميات أو نسب مئوية وتكرارات، وحساب مؤشر  نسب

 تطور ظاهرة معينة )سكان، أسعار...(.

  إن  مفهوم " أقصر طريق" من نقطة إلى مستقيم يبدو طبيعيا بالنسبة

للتلميذ. لكن يمكن إثبات هذه النتيجة باالعتماد على نظرية فيثاغورث 

 

تنظيم 
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 والدوال
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 .تعريف بعد نقطة عن مستقيم وتعيينه 

  معرفة الوضعيات النسبية لمستقيم

 ودائرة. 

 .إنشاء مماس لدائرة في نقطة منها 

  تعريف جيب تمام زاوية حادة في مثلث

 قائم. 

 قيمة مقربة أو القيمة المضبوطة  تعيين

لجيب تمام زاوية حادة أو لزاوية 

 بمعرفة جيب التمام لها. 

 زوايا أو أطوال بتوظيف جيب  حساب

 تمام زاوية.

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج  .3

المتوسطة وجيب  تتعلق بالسرعة

 تمام زاوية حادة في مثلث قائم.

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق  .5

بمقارنة بيانات )أو ترجمتها(، تُعبّر 

عن السرعة المتوسطة لمتحرك 

وحساب زوايا أو أطوال بتوظيف جيب 

 تمام زاوية. 

معالجة بيداغوجية تتعلق  .6

عيين باستعمال الحاسبة العلمية لت

قيمة جيب تمام زاوية معلومة أو 

لتحديد قيس زاوية جيب تمامها 

 معطى.

 قدمان في السنة الثانية.أو على المتباينة المثلثية والتناظر المحوري الم

 بعد  كما تستنتج، من خالل أنشطة، العالقات المختلفة الموجودة بين

مركز دائرة عن مستقيم ونصف قطر الدائرة حسب الوضعية 

 العالقاتالنسبية لهذا المستقيم وهذه الدائرة. يمكن تبرير هذه 

 باالعتماد على مفهوم بعد نقطة عن مستقيم. 

  أن نعتمد على وضع تخمين انطالقا من بعض إذا كان من الطبيعي

األمثلة إلدخال مفهوم جيب تمام زاوية حادة، فمن األهمية أيضا أن 

نبرهن أن  جيب التمام ال يرتبط إال بالزاوية الحادة المختارة وهذا 

 بتوظيف نظرية طالس.

 )ُعد الى الوثيقة المرافقة(.
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    الفصل الثالث

الكفاءة المستهدفة من 

 توجيهات من دليل الكتاب توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع المقطع التعلّمي

ميادين 

المقطع 

 ورقمه

تقدير الجحم 

 الزمني

يحّل مشكالت متعلقة .6

بالمعادالت من الدرجة 

األولى بمجهول واحد 

(ax b cx d   )

ويوظف التحويالت النقطية 

 )التناظران، االنسحاب(

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

توظيف طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها  .1

معادالت من الدرجة األولى وأخرى لمقاربة 

  االنسحاب.
 

تناول وضعيات مشكلة تعلمية  .2

 جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:

 أو  بالمتساوياتقة معرفة الخواص المتعل(

المتباينات( والعمليات واستعمالها في 

 وضعيات بسيطة.

 .مقارنة عددين ناطقين 

  حصر عدد موجب مكتوب في الشكل

 العشري باستعمال التدوير إلى رتبة معينة.

  ترييض مشكالت وحل ها بتوظيف المعادالت

 من الدرجة األولى ذات مجهول واحد.

 وازي تعريف االنسحاب انطالقا من مت

 األضالع.

  إنشاء صورة: نقطة، قطعة مستقيم، نصف

 المستقيم، مستقيم، دائرة بانسحاب.

  خواص االنسحاب وتوظيفها. معرفة 

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج تتعلق  .3

بإنشاء صور شكل مرّكب، أفاريز ـ 

 تبليط، ...

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي:

 دالت شرع التلميذ، في السنة الثانية، في حل  معا

بسيطة باستعمال طرق حسابية )استعمال 

العمليات المختلفة وبعض الرسومات( ويتطرق 

في السنة الثالثة إلى خوارزمية حل  معادالت من 

axالشكل. b cx d    ولتحقيق هذا الهدف

يجب مواصلة العمل على جعل التلميذ يدرك 

ضرورة استعمال اإلطار الجبري بدال من 

 الحسابي من خالل وضعيات وجيهة. اإلطار

  كما نستمر في اقتراح تمارين تمهيدية تسمح

بجعل التلميذ يدرك أكثر مفهوم المعادلة ويميز 

بين معادلة وعبارة حرفية، ويتحقق بنفسه من 

 ترجمة مشكلة بمعادلة: وجود مساواة ومجهول. 

  كما يتواصل العمل على مشكالت وجيهة

المراحل المختلفة للحل   تسمح للتلميذ بالتطرق إلى

)اختيار المجهول، ترجمة الوضعية بالمعادلة 

 المناسبة، حل  المعادلة والتحقيق(.

 .تعريف االنسحاب انطالقا من متوازي األضالع 

يمكن مقاربة االنسحاب عن طريق التبليط 

واألفاريز، يتم التمييز بين االنسحاب وبين 

 التناظرين المحوري والمركزي.

 حاب لشكل هو إزاحته دون دوران.إجراء انس

 

 

األنشطة 

 العددية

األنشطة 

 الهندسية 
  

 سا    16  
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تناول وضعيات تقويمية تتعلق  .5

نسحاب في بناء بتوظيف خواص اال

استدالالت، براهين وحل مشكالت 

 إنشائية 

 معالجة بيداغوجية: .6

صعوبات حول الربط بين متوازي 

األضالع واالنسحاب، بناء خطوات 

استنتاجية اعتمادا على خواص 

 االنسحاب، ....

 

 

 

 

 

 

يحّل مشكالت متعلقة .7

باإلحصاء )السالسل 

اإلحصائية، تجميع معطيات 

في فئات، حساب تكرارات 

نسبية متوسط سلسلة(. 

ويوظف المجسمات 

المألوفة )الهرم ومخروط 

 الدوران(

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

طرح وضعية انطالقية يوظف فيها  .1

اإلحصاء لتحليل ظواهر وتفسيرها 

 مستعينا بمجسمات.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية  .2

 جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:

 معطيات إحصائية في فئات  تجميع 

 وتنظيمها في جدول.

  تكرارت.حساب 

  سلسلة إحصائية في جدول وتمثيلها تقديم

شرطة، المدرج بمخطط أو بيان )األ

 التكراري(.

 .حساب تكرارات نسبية 

  .حساب المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية 

  المجدوالت في استغالل معطيات استعمال

 إحصائية.

 .وصف هرم ومخروط الدوران 

 .تمثيل الهرم ومخروط الدوران 

  إنجاز تصميم لهرم ولمخروط الدوران

 أبعادهما معلومة.

 ادهما صنع هرم ومخروط الدوران أبع

 معلومة.

 حجم كل من الهرم ومخروط  حساب

 في تناول وضعيات تعلمية جزئية نتكفل بما يلي:

  جعل التلميذ قادرا على تجميع معطيات في فئات

وتقديم سلسلة إحصائية في شكل جدول وتمثيلها 

بمخطط أو بيان وحساب التكرارات والتكرارات 

النسبية. ويتوسع البرنامج باستهداف حساب 

لسلة إحصائية لنشرع هكذا في مرحلة متوسط س

 جديدة تتمثل في تلخيص سالسل إحصائية.

  ،يتدرب التلميذ على استعمال التعابير: مجتمع

مي زة، تكرار، ... من خالل أمثلة تكون مختارة 

من محيطه )العالمات المحصل عليها في 

 اختبار، هرم األعمار، القامة...(.

 تائج عند حساب تكرارات نسبية، تعطى الن

 كذلك في شكل نسب مئوية.

  في توزيع معطيات إحصائية إلى فئات وتمثيلها

بمدرج تكراري، يمكن مالحظة تناسب مساحات 

 المستطيالت مع التكرارات.  

  تقترح أمثلة متنوعة لسالسل إحصائية بحيث

تعطي معنى للتكرار النسبي، ويمكن أن تكون 

ل: المجتمعات المدروسة غير الكائنات الحية مثا

تكرار ظهور حرف معين في نص بالنسبة إلى 

مجموعة الحروف المستعملة في النص. 

المقصود بالمتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية 

متوسط قيم هذه السلسلة المتوازنة بالتكرارات 

 

تنظيم 

المعطيات 

 والدوال

األنشطة 

 الهندسية 

 

 سا16
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 الدوران.

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج تتعلق  .3

مجدوالت لمعالجة معطيات  باستعمال

إحصائية )تمثيالت، حساب 

وضعيات من الحياة تكرارات...( أو 

اليومية تُوظّف تعلّمات الهرم 

 والمخروط لحلّها. 

 حل الوضعية االنطالقية األم  .4

ات تقويمية تتعلق تناول وضعي .5

بالبحث عن نتائج وترجمتها سواء 

تعلّق باإلحصاء أو بالهرم 

 والمخروط. 

 معالجة بيداغوجية .6
. يرتكز تعل م الهندسة في الفضاء في مرحلة 

التعليم المتوسط على دراسة المجسمات 

البسيطة. هذا التعل م الذي ال يمكن أن يختصر 

وبات في المعالجة البسيطة لألشياء تواجهه صع

 تتعلق بتمثيل هذه األشياء وتشفيرها.

 المتعلقة بهذه القيم.

 

  كما هو الشأن بالنسبة إلى متوازي المستطيالت

أسطوانة في السنة األولى والموشور القائم و

الدوران في السنة الثانية فإن المعالجة اليدوية 

للمجسمات وانجاز تصاميم لها وتمثيلها تبقى من 

 أولويات هذا الجانب. 

  من الضروري أن يدرك التلميذ

االختالفات الهندسية بين الشيء وتمثيله. فال يمكنه 

العمل على رسم الشيء إال إذا كان له صورة 

وكذلك معرفة جيدة لقواعد  ذهنية جيدة لهذا الشيء

 التمثيل التي تسمح له بفك تشفير هذا الرسم.
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال

 لثــالثــــةالسنـــــة ا
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 ثالثة(المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي )السنة ال .2

 
 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل  مشكالت متعلقة بالكسور واألعداد  .1

النسبية ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات 

 )حاالت تقايس المثلثات(

 اكتساب المعارف: 
 ة على األعداد )كسرية، نسبية، ناطقة(.ز عمليات حسابيانجإ -

 الكتابة العلمية لعدد عشري. اءعطإ -

 العمليات على القوى الصحيحة. -

 تدوير عدد عشري إلى رتبة معينة. -

 تعيين وإنشاء المستقيمات الخاصة في مثلث. -

 المثلثات واستعمالها في براهين بسيطة. حاالت تقايس -

 توظيف المعارف: 
 ة المناسبة على األعداد )كسرية، نسبية، ناطقة( لحل مشكالتد العمليات الحسابييجنت -

 على نتائج حساب على القوى باستعمال الخواص. ةصادقالم -

 حسابا يتضمن قوى. اءجرإ -

 ل عبارة جداء إلى مجموع ويبسطه.يحوت -

 بها.يرتتأعدادا ناطقة و ةقارنم -

 معينة.في الشكل العشري باستعمال التدوير إلى رتبة  حصر عدد موجب مكتوب -

 المستقيمات الخاصة في مثلث. اءنشإو نيعيت -

 .ج براهين بسيطة حول حاالت تقايس المثلثاتانتإ -

 باستعمال حاالت تقايس المثلثات. اتريبرتقديم ت -

 المثلثين المعينين بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير متوازيين. طول قطعة مستقيم باستعمال خواص باحس -

 مات الخاصة في مثلث )ما عدى المتعلقة باالرتفاعات( ويستعملها في وضعيات بسيطة.المستقي خواصر يبرت -

 المواقف والقيم: 
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هوعرضمنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 سب مواصفات الكفاءة الختامية.م منتوج بشكل منظ م ومنسجم حيقدت -

يحل مشكالت متعلقة باألعداد الناطقة  .2

ويوظف خواص متعلقة بمستقيم المنتصفين في 

 مثلث.

يحل  مشكالت متعلقة بالقوى ويوظف خواص  .3

 متعلقة بالمثلثات )المستقيمات الخاصة في مثلث( 

  التقويم الفصلي
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 الفصــــــــــــل الثاني 
 معايير التحكم في الكفاءة يستهدفها المقطع التعلّميالكفاءة التي 

يحل  مشكالت متعلقة بالحساب الحرفي )تبسيط  .4

ونشر عبارات جبرية( ويوظف خواص متعلقة 

 بالمثلثات )تمييز المثلث القائم(.

 اكتساب المعارف: 

نشر عبارات جبرية من الشكل:  -  dcba  حيثa وbوcوdأعداد نسبية 

ف على وضعية تناسبية في تمثيل بياني. ال -  تعر 

 ب المسافة المقطوعة والسرعة والزمن في حركة منتظمة.احس -

 الدائرة المحيطة بمثلث قائم. اءنشإ -

ة، رسم -  ة.يترجم خاصية معي ن شكل مشفرل ،باليد الحر 

 توظيف المعارف: 
 ب قيمة عبارة حرفية من أجل قيمة معي نة للمتغير )أو قيم معينة للمتغيرات(.احس -

  م استدالالت بسيطة.يقدت -

 حكم فيما إذا كان المقداران متناسبين أم ال.الو ل بيانيا مقدارا معطى بداللة آخريمثت -

tvdد العالقة يجنت -  الحركة المنتظمة.لحل مشكالت متعلقة ب 

 تحويالت الوحدات على المقادير المتناولة )بما فيها السرعة(. اءجر -

 ز المثلث القائم:ي  مت -

 .بإمكانية رسمه داخل نصف دائرة 

 المتوسط المتعلق بالوتر. خاصيةب 

 فيثاغورس خاصيةب.  

 باستعمال جيب تمام زاوية. أطواال باحس -

 ية باستعمال الحاسبة.مقربة أو القيمة المضبوطة لزاو قيمةب احس -

 رها. يحرتز براهين بسيطة وانجإ -

 المواقف والقيم: 
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هوعرضمنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 ية.م منتوج بشكل منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختاميقدت -

يحل  مشكالت متعلقة بالتناسبية )وحدات الزمن،  .5

الحركة المنتظمة، النسبة المئوية( ويوظف خواص 

 .متعلقة بالمثلثات )تمييز المثلث القائم(

  التقويم الفصلي
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 الفصل الثالث 
 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

عادالت من الدرجة يحل  مشكالت متعلقة بالم .6

axاألولى بمجهول واحد ) b cx d   )

 ويوظف التحويالت النقطية )التناظران، االنسحاب(

 اكتساب المعارف: 
 المعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد.  -
 السالسل اإلحصائية  -
 المخط ط والتمثيالت البيانية )الجداول، األشرطة، المدرج التكراري(. -
 كرار النسبي.الت -
 متوسط سلسلة إحصائية.  -
 استعمال المجدوالت في استغالل معطيات إحصائية. -
 صورة نقطة، قطعة مستقيم، نصف المستقيم، مستقيم، الدائرة بانسحاب.تعيين  -
ف على  -  جيب تمام زاوية.التعر 
ف على الهرم ومخروط دوراني. -  التعر 

 توظيف المعارف: 
 جهول واحدحل  معادلة من الدرجة األولى بم -
 حل ها بتوظيف المعادالت من الدرجة األولى ذات مجهول واحد.ض مشكالت ويريت -
 ر مدلول متوسط سلسلة إحصائية في وضعية معي نة.يفست -
 ل سالسل إحصائية باستعمال مجدوالت. يمثتحسابات و اءجرإ -
 ب نسبة مئوية في وضعية تدخل فيها نسب مئوية وتكرارات في آن واحد.احس -
 سط سلسلة إحصائية.ب متواحس -
 لها بمخطط أو بيان.يمثتو مها في جدولينظتع معطيات إحصائية في فئات ويجمت -
 .ل سلسلة إحصائية بمخطط أو مدرج تكرارييمثت -
 صورة نقطة، قطعة مستقيم، نصف المستقيم، مستقيم، الدائرة بانسحاب. اءنشإ -
 ب جيب تمام زاوية.احس -
 صطلحات المالئمة.صف هرما أو مخروط دوران باستعمال المو -
ف على الهرم ومخروط الدوران.ال -  تعر 
 .برهان في ذلك ريحرتلهندسية )التناظران واالنسحاب( وز استدالالت باستعمال التحويالت اانجإ -
 ينجز تصميما لهرم أو مخروط دوران أبعادهما معلومة. -
 صنع هرما أو مخروط دوران أبعادهما معلومة. -
 ستوي.ل أشياء من الفضاء في الميمثت -
 حجم كل من الهرم ومخروط الدوران. باحس -

 المواقف والقيم: 
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -
 بلغة سليمة. هوعرضمنتوج  ريحرتو ةغياص -
 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -
 م منتوج بشكل منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.يقدت - -

مشكالت متعلقة باإلحصاء )السالسل  يحل   .7

اإلحصائية، تجميع معطيات في فئات، حساب 

تكرارات نسبية متوسط سلسلة(. ويوظف 

 المجسمات المألوفة )الهرم ومخروط الدوران(

  التقويم الفصلي
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
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 لمراقبة المستمرة )السنة الثالثة(المخطّط السنوي ل .3

 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل المستوى

 السنة الثالثة

 األول
شهر  بداية

 نوفمبر

  وضعيات مركبة تتعلق بالكسور واألعداد النسبية واألعداد الناطقة 

 وضعيات تتعلق بحاالت تقايس المثلثات ومستقيم المنتصفين في مثلث. 
1 

 الثاني

منتصف 

 فيفري

  )وضعيات مركبة تتعلق بالحساب الحرفي )تبسيط ونشر عبارات جبرية

 4 وخواص للمثلثات )تمييز المثلث القائم(.

 الثالث
 بداية ماي

 وضعيات مركبة تتعلق بالمعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد 

(ax b cx d  ). 

  االنسحاب( الت النقطية )التناظران،توظف فيها التحويوضعيات 

 

 

6 
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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  

 

- 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…. Narratif     réel 
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L’oral 
CT1 Oral/Réception Comprendre des récits de faits réels en tenant compte des contraintes de la situation de communication. 

CT2 Oral/Production Produire des récits de faits réels en tenant compte des contraintes de la situation de communication. 

L’écrit 
CT3 Ecrit/Réception Comprendre des récits de faits réels en tenant compte des contraintes de la situation de communication. 

CT4 Ecrit/Production Produire des récits de faits réels en tenant compte des contraintes de la situation de communication. 

 

COMPETENCE GLOBALE  

 Au terme du 2
e 
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  

 développer des démarches de résolution de situations problèmes ; 

 analyser/résumer/synthétiser de l’information ;  

 donner son point de vue, émettre un jugement argumenté ; 

 évaluer, s’auto évaluer pour améliorer son travail ; 

 développer un esprit critique. 

D’ordre méthodologique 

 rechercher, seul, des informations dans des documents pour résoudre 

le problème auquel il est confronté ; 

 utiliser des usuels : encyclopédies, dictionnaires, grammaires, … ; 

 prendre des notes et de les organiser ; 

 concevoir, planifier et présenter un projet individuel ;  

 développer des méthodes de travail autonomes. 

D’ordre de la communication 

 communiquer de façon intelligible, lisible et appropriée ;  

 exploiter les ressources de la communication ;  

 utiliser les TICE dans son travail scolaire et extrascolaire. 

D’ordre personnel et social 

 structurer sa personnalité ;  

 interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis des 

autres ; - s’intégrer à un travail d’équipe, un projet mutualisé, en fonction des ressources 

dont il dispose ; 

  manifester de l’intérêt pour le fait culturel : salon du livre, expositions, manifestations, 

etc. ;  

 manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il 

s’engage ; - accepter l’évaluation du groupe ; 

 développer un esprit d’initiative ;  

 manifester sa créativité dans un projet personnel. 
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Compétence terminale : Comprendre et produire, oralement et par écrit, des récits de faits réels en tenant compte des contraintes de la situation de communication 

D
o
m

a
in

e 

Composantes de la 

compétence 

terminale 

Types de situations Savoirs ressources 
Exemples de tâches 

de communication 

Exemples critères et 

indicateurs d’évaluation 

Référence au 

manuel 

T
em

p
s 

im
p

a
rt

i 

O
ra

l 
et

 é
c
ri

t 

Identifier les 

caractéristiques des 

récits de faits réels. 

 

Restituer les 

événements 

essentiels d’un récit 

de faits réels. 

 

Décrire une 

personne, un lieu, 

un objet. 

 

Rapporter des 

événements réels. 

 

Les élèves sont mis en 

situation d’écoute et de 

lecture de différents 

textes pour :  

- sélectionner ceux qui 

racontent des faits,  

-retrouver la 

chronologie des faits. 

-produire oralement un 

récit cohérent. 

-retrouver les passages 

descriptifs 

 

-lexique de la presse  

-Ordre chronologique 

bouleversé et retour à l’ordre 

chronologique 

-Le discours rapporté : les 

verbes introducteurs et leurs 

nuances de sens. 

-Les substituts lexicaux et 

grammaticaux. 

-Rapport antériorité/ 

postériorité 

-Les adverbes de manière, de 

temps et de lieu. 

-les noms de personnes, le 

nom d’emprunt, le 

pseudonyme.  

-L’expression du mouvement  

-La localisation 

Description 

(statique/itinérante) 

 

- Rédiger un 

chapeau d’article  

- Rédiger un article  

-Produire un 

reportage,   

- insérer des faits, 

des explications, des 

commentaires, 

-Raconter un 

souvenir, une 

expérience vécue  

- Rédiger le portrait 

d’une personne,  

-Faire le récit d’un 

fait historique 

 Pertinence de la 

production : 

- Respect de la consigne. 

- Utilisation des ressources 

proposées. 

 Correction de la 

langue : 

- Respect de l’organisation 

de la phrase. 

 Cohérence 

sémantique : 

- Respect de la structure du 

texte à produire. 

- Progression 

chronologique. 

- Utilisation des temps 

verbaux adéquats. 

Utilisation des ressources 

linguistiques adéquates. 

Les différents 

projets du manuel 

proposent des 

tâches de 

communication 

qui rentrent dans 

le cadre de ce 

plan. Il faudrait 

les adapter au 

contexte 

d’apprentissage et 

aux capacités des 

élèves.   

106 h 

 

Prévoir des stations de contrôle (voir plan du contrôle continu) et des activités décrochées (lecture plaisir- écriture créative- ateliers …) 

 

Évaluation diagnostique + Régulation 10 heures 
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EXEMPLE DE DEROULEMENT  D’UNE SEQUENCE  D’APPRENTISSAGE  EN 3°AM 

Compétence globale : À la fin de la 3
e
 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 du réel. 

Situation : «Un écolier a été agressé par un chien errant. Pour t’impliquer dans la vie de ta cité, ton professeur de français te charge de 

rédiger un reportage sur les chiens errants dans le quartier pour le publier dans le journal de l’école.  

Séquence 1 : rapporter un fait divers sous forme d’une brève (13H) 

Oral à dominante 

réception (1h) 

Lecture compréhension 

(1H) 
Apprentissage des ressources linguistiques (3H) 

Lecture2 (1H) 

Ecouter/Comprendre : 

Identifier la structure de la 

brève en se basant sur la 

règle (qui ? où ? quoi ? 

comment ? quand ?  

Support : document audio 

Lire et comprendre une brève : 

identifier les thèmes développés 

(accident, catastrophe naturelle, 

méfait, insolite) ; relever la 

structure dominante   

support : 3 à 4 brèves  
 

- les champs thématiques abordés : accident, catastrophe, 
méfait. 

- Forme et sens de la phrase passive 
- mode indicatif : le passé composé (sens actif/sens passif) 

Etudier la brève : identifier 
les enjeux et les 
caractéristiques de la brève  
 
Support : 3 à 4 brèves 

Apprentissage de la mobilisation et de l’intégration des ressources (5H)  

 

Situation/ Les chiens errants deviennent un phénomène de cité inquiétant. Rédige une brève dans laquelle tu rapportes un 
évènement concernant ce phénomène. 
-rédige une phrase accroche qui contient l’information (qu’on peut écrire en gras)  

- rédige les informations complémentaires répondant aux cinq questions de base. 

- 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 

- Présenter des brèves à la manière de la radio en mobilisant les ressources antérieurement mises en place.  

Travaux dirigés (1H) 
manipulation de journaux et 
sélection de contenus aux 
choix  

Lecture plaisir/détente (1H) 

Processus accompagné, évalué et régulé par le professeur 
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Notes explicatives du mode de mise en œuvre de cette séquence 

 
Puisée dans le plan annuel des apprentissages, cette séquence propose à titre illustratif une pratique possible sur le plan pédagogique. Elle présente les 

apprentissages dans un mode de fonctionnement particulier qui se résume dans les notes explicatives suivantes : 

  A - Apprentissage par situation-problème  

- Tout le projet s’inscrit dans une démarche de résolution de situations problèmes. Une situation problème de départ est alors proposée pour l’ensemble 

du projet. 

- Cette situation est déclinée en trois autres situations portant sur la brève, l’article et le reportage où le récit réel constitue le fil conducteur de tous les 

apprentissages. 

B- Mode d’organisation 

Au niveau de l’oral, la séquence s’ouvre sur l’oral en réception et se termine sur l’oral en production. Il ne s’agit pas là d’une rupture entre deux 

aspects complémentaires d’un seul domaine, mais ce décalage y est opéré pour des raisons d’approfondissement et de mobilisation et d’évaluation des 

ressources. 

A l’écrit, deux formes de lecture sont proposées. L’une vise la mise en place des ressources discursives et linguistiques du type de texte choisi. L’autre, 

située à la fin des apprentissages ponctuels, constitue un cadre pertinent d’évaluation des apprentissages abordés supposés être acquis. 

C- Ressources, mobilisation et évaluation 

La séquence déroule les apprentissages dans un processus à deux phases : 

- La première phase s’inscrit dans une logique d’apprentissage des ressources ; 

- La seconde est située dans une logique d’apprentissage de la mobilisation des ressources. 

  La séquence met en valeur l’activité d’intégration et l’insère dans un processus global permettant la planification, la préparation, la production et 

l’évaluation-régulation de l’écrit objet de l’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,…. 
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TRIMESTRE 

 
EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 

 
 

COMPETENCES TERMINALES 
 
 

 
 
CRITERES SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE 

 
1 

 

CT1: Comprendre des  récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 

 

 

CT2: Produire des récits de faits réels en tenant compte des 

contraintes de la situation de communication. 

 

 

CT3: Comprendre  des récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 

 

 

 

 

 

-Identifie un fait-divers parmi une suite d’articles de presse 

écoutés.    

- Repère les circonstances d’un fait-divers écouté. 

- Classe les faits-divers écoutés en fonction des catégories 

(insolite, accident,…). 

- Repère le champ lexical du méfait, de l’accident. 

- Repère un témoignage dans un fait-divers écouté. 

 

- Résume une histoire écoutée. 

- Dit oralement un fait-divers à partir d’une grille (Qui ? Où ? 

Quand ? Comment ? Quoi ?) 
- Décrit oralement   de lieux déjà visités, de personnes réelles. 
- Construit un champ lexical à l’oral à partir d’un support  
donné. 
 
- Identifie les procédés de reprise (répétition, 

pronominalisation, synonymie). 

- Repère les organisateurs textuels (spatiaux, temporels et 

logiques). 

- Repère le vocabulaire du méfait de l’accident/catastrophe dans 

un fait-divers. 
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CT4: Produire des récits de faits réels en tenant compte des 

contraintes de la situation de communication. 

 

- Repère les indices (pronoms personnels, adjectifs 
possessifs,…) qui renvoient à la présence du narrateur.  
  

– Introduit un témoignage dans un fait -divers. 

- Développe un  champ lexical autour des méfaits, catastrophes.  

- Produit des titres pour des faits-divers. 

- Résume un fait- divers. 

- Rédige un fait - divers à partir d’une grille (Qui ? Où ? 

Quand ? Comment ? Quoi ?). 

- Produit un récit pour raconter un événement en rapport avec 

son vécu. 

- Construit un court récit à partir de mots clés. 

- Reconstitue un récit de vie présenté dans le désordre, en 

tenant compte de la chronologie des faits. 

- Résume un texte relatant des faits réels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

CT1: Comprendre des  récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 

 

 

CT2: Produire des récits de faits réels en tenant compte des 

contraintes de la situation de communication. 

 

CT3: Comprendre  des récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 

 

 

 

 

 
 - Repère le moment où le narrateur intervient dans un récit 
écouté. 
- Repère les événements en s’appuyant sur les marqueurs 
temporels. 
- Repère la présence ou l’absence du narrateur dans un récit.   
- Sélectionne élément (événement essentiel, personnages,…) 
dans un récit écouté. 
 
– Résume une histoire écoutée. 
- Dramatise un extrait de récit de faits réels. 
- Exprime un avis, une appréciation sur un fait- divers écouté. 
 
 

-Repère un témoignage dans un fait -divers lu. 
- Identifie le schéma narratif d'un récit. 
- Relève les marques du discours rapporté dans un récit (deux 

points, guillemets, tirets, verbes introducteurs). 

- Relève les champs lexicaux : sentiments des personnages, 

qualités morales, défauts des personnages…. 
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CT4: Produire des récits de faits réels en tenant compte des 

contraintes de la situation de communication. 

 

 

 

 

 

logiques). 
 
- Complète un récit biographique en insérant du dialogue ou de 

la description. 

- Traduit une bande dessinée en un récit de vie. 

- Rédige un récit de vie à partir d’éléments donnés. 

- Transforme un passage, un extrait d’une autobiographie en 

texte biographique en changeant le sujet d’énonciation 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

CT1: Comprendre des  récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 

CT2: Produire des récits de faits réels en tenant compte des 

contraintes de la situation de communication. 

 

CT3: Comprendre  des récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 

 

 

 

CT4 : Produire des récits de faits réels en tenant compte 

des contraintes de la situation de communication. 

 
- Repère les moments importants dans un récit de vie écouté. 
- Repère un témoignage dans un récit d’Histoire écouté. 

 
- Exprime un avis, d’une appréciation sur une histoire écoutée. 
 
- Repère un témoignage dans un récit historique lu. 
- Identifie l’objet de la description (portraits lieux ou objet). 
- Relève les caractéristiques physiques et morales du 

personnage principal d’un récit 
- Identifie les temps forts dans une suite d’événements. 
- Repère la position du narrateur  (acteur ou témoin).    
. 
- Réécrit un passage, un extrait d’une biographie en faisant 
parler le personnage principal. 
- Améliore un récit d’élève,  en utilisant des ressources 

(dictionnaire, texte, ...). 

- Rédige un événement vécu en respectant la chronologie 

- Réalise un compte rendu de lecture d’une histoire lue. 
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  PLAN ANNUEL  

DU CONTRÔLE CONTINU 

FRANÇAIS - 3
ème

 ANNEE MOYENNE 
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NIVEAU TRIMESTRE SEMAINE DOMAINE APPRENTISSAGES CIBLES PAR L’EVALUATION OBSERVATIONS 

3 AM 

1 
3ème 

semaine de 

novembre 

ORAL 

ECRIT 

 
 Situations de reformulation des récits de faits 

réels sous une forme résumée. 
 

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 

2 
3ème 

semaine de 

février 

 
 Situations permettant d’organiser sa production. 
 Situations portant sur la description d’une 

personne, d’ lieu, d’un objet. 
 

3 
4ème 

semaine 

d’avril   Situations de production un récit de faits réels. 
 

 



Annual Plans-Middle 

Ministry of National Education                                                                                                                                                                                                                                                      1   

                                                                                                                                                                                                                        
 

Democratic and Popular Republic of Algeria 

Ministry of National Education 

   General Inspectorate of Pedagogy                                                                                  Direction of the Fundamental Teaching 

 

YEARLY PLANS 

ENGLISH 
GRADE :3 

MIDDLE SCHOOL 

 

 

 

September  2018   

 

 

 



Annual Plans-Middle 

Ministry of National Education                                                                                                                                                                                                                                                      2   

                                                                                                                                                                                                                        
 

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 
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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. 
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YEARLY LEARNING PLAN 

KEY STAGE TWO (MS3) 
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Learning 

Sequences 

Topics Projects Planning Learning Estimated time 

 

 

Sequence 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M
e,

 M
y

a
b

il
it

ie
s,

  
M

y
 I

n
te

re
st

s 
  

A
n

d
 M

y
 P

er
so

n
a

li
ty

 

 

 

 

 

 

Let’s 

Preserve 

Our 

Cultural and 

National 

Heritage 

/ 

Teenage  

Lifestyle 

around the 

World 

 

 

 

 

 

 

Situation1: Starting off / Initial   

 

11 WEEKS 

 FOR  

BOTH 

 SEQUENCES 

37 hours 

Example: More and more teenagers  want to get pocket money to help their parents  .You have read an advertisement on the popular 

Algerian website www.bayt.com about part-time jobs.  

Your elder brother wants to apply for a part –time job ( restaurant, farm, supermarket ...). Help him write an e-mail.  

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives 
Grammar Lexis Pronunciation 

Communicative 

Tasks 

*Expressing abilities 

and inabilities 

*Describing personal 

interests 

*Describing personality 

features 

* “Can” for ability 

* “can’t” for inability 

*Questions about abilities 

and inabilities 

( with positive and negative 

answers)*Asking questions 

about interests and 

personality 

*Frequency adverbs: 

“always”/ “never” 

*Asking about frequency: 

“How often …?” 

*Formation of adjectives 

** Lexis related to related 

topics 

*Basic lexis 

( words and 

expressions/formulaic 

language) : polite forms / 

greetings../ 

*Pronunciation of the 

vowel sounds: 

 / ə/,/æ/,/ɑː/ 

* Pronunciation of 

“can” and 

“can/kən/,/kæn/ and 

/kɑːnt/ 

*Pronunciation of 

“s”ending: /iz/,/s/ 

and /z/’t/ 

- Interview  

-  - Role play 

-  - Chat / 

email:  

-     personal 

letter 

- - Short video 

segments  

Situation3: ( Learning to integrate) 

 

 

Example: Many teenagers in the Arab World heard about Mohamed Farah  Jeloud who won the first Arab Reading  Challenge  Prize. They 

want to know more about him. Post on your  school blog a portrait about him including his abilities, personal interests and describing his 

personal features. 

Situation4:  Situation of integration: Use of evaluation grids related to the competences targeted, values and Cross-curricular  

competences 
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 Remediation 

 

 

 

 

 

Sequence 

2 

  

M
e 

an
d

 m
y

 l
if

e 
st

y
le

s 

            

 

Situation1: Starting off / Initial  

Example: In an international blog for fun. Members of the group posted snapshots from their childhood memories and their life styles in the 

past. You want to participate. Write about your memories to be published in the blog. 

 

 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives Grammar Lexis Pronunciation Communicative Tasks Communicative Tasks 

*Narrating past events, 

experiences and 

childhood memories 

*Describing life and lifestyles 

(past and present) 

*Comparing life and lifestyles 

(past and present) 

*Devising and selecting relevant 

interview questions 

*Conducting an interview 

*Narrating past 

events, experiences 

and childhood 

memories 

*Describing life and 

lifestyles (past and 

present) 

*Comparing life and 

lifestyles (past and 

present) 

*Devising and 

selecting relevant 

interview questions 

*Conducting an 

interview 

*Lexis related to related 

topics 

*Basic lexis( words and 

expressions/ 

Formulaic language): 

polite forms / greetings../ 

 

 

*Pronunciation 

of the vowel 

sounds:/u:/ and 

/ʊ / 

*Pronunciation 

of the vowel 

sounds: /ɜː/ and 

/ ə/ 

*Pronunciation 

of the vowel 

sounds: /æ/, /ʌ/ 

*Silent letters  

“ w” and “t”. 

 

- Interview  

 - Role play 

 - Chat / email: personal letter 

- Short video segments 

 - Poster 

 - Id card  

 

- Labelling 

- Email 

- Role play 

- Songs 

- Games 

- Fill in an ID card 

- family  tree 

 

Situation3: Integration 

 ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: It is “Grandparents Day”. To celebrate the event you decide to make a video interview of our grandfather or grandmother. You 

will post the video on the school website and your personal blog to share it with other people around the world. 

Situation4: Assessment : Use of evaluation grids related to the competences targeted, values and Cross-curricular  competences 
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Remediation 

 

 

 

 

 

Sequence 

3 

 

 

       

 

M
E

 A
N

D
 T

H
E

 S
C

IE
N

T
IF

IC
 

W
O

R
L

D
 

       

 

 

 

 

A Brochure 

about  

Inventions , 

Innovations 

and 

Discoveries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation1: Starting off / Initial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  WEEKS 

34 hours 

Example:We will celebrate the 16 th of April soon .It is the science day in Algeria. Your teacher of English asked you to write biographical 

information about a famous scientist to be published in your school magazine. 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives Grammar Lexis Pronunciation Communicative Tasks 

*Narrating 

*Describing 

*Organising/sequencing 

biographical information 

in chronological order 

*Selecting relevant 

biographical information 

*Transferring 

biographical information 

from one format (ID card) 

to another (plain text with  

specific writing rules and 

mechanics) 

*The past continuous tense 

*Contracted/short forms of “be” 

in the past 

*The past continuous and 

simultaneous actions 

*Sentence connector: “while” 

*Spelling rules: “V-ing” 

*Requests with: “can” and “may” 

* Relative clauses: the 

*Lexis related to 

related topics 

*Basic lexis 

( words and 

expressions/ 

formulaic language) 

: polite forms / 

greetings../  

*Pronunciation of 

the consonant 

sounds: :/f/ and 

/v/ 

Diary/ journal 

 - Survey 

 - Menu 

 - Notices/ plans / maps 

 - Posters 

 - Charters 

 - Formal letters 

 - Newspaper article 

 

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: It is “ theNational Inventor’s Day” in Algeria. To celebrate the event , your teacher of English asked you to write the biography 

of a famous scientist or inventor and put it on display in the public local library where an official ceremony will be held. The best works will 

be awarded prizes. 

Situation4: Assessment : Use of evaluation grids related to the competences targeted, values and Cross-curricular  competences 
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My Wildlife 

Pictionary 

/ 

My School 

Environment 

Litter 

Survey 

Remediation 

 

 

 

 

 

Sequence 

4 

 

 

 

Me And 

My  

Environ

ment 

 

Situation1: Starting off / Initial  

 

 

 

 

 

 

 

7WEEKS 

25 hourss 

Example:As a member of Greenpeace organization , you want to protect the environment where you live. Prepare a short article to be 

published in social networks. Make people in your city aware about the causes and bad effects of pollution. Suggest some solutions. 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives Grammar Lexis Pronunciation Communicative Tasks 

*Expressing obligation 

*Expressing prohibition 

*Making 

recommendations 

*Comparing and 

evaluating 

*must” (strong obligation) 

*“mustn’t” (prohibition  

*“should” ( mild obligation) 

*The imperative 

*The present perfect tense 

*The present perfect tense with: 

“for” and “since” 

*Asking questions with “How 

long …?” 

*The comparative of superiority ( 

short and long adjectives) 

*Discourse connectors: “as”, 

“because”, “so”, “therefore 

*Lexis related to 

related topics 

*Basic lexis 

( words and 

expressions/ 

formulaic 

language): polite 

forms / greetings../  

*Word formation 

*Pronunciation of 

the consonant 

sounds: 

/ʒ/ and /dʒ/  

*Silentletters: “k” 

, “w”, “h”,  “t” 

*Intonation in 

questions 

-  

 - Biographies 

 - Pictionary/ 

 - Id cards 

 - Timelines / diagrams /charts  

 - Travel schedules  

 - Table completion 

 Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 
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YEARLY PLAN OF ASSESSMENT 

KEY STAGE TWO (MS3) 

   

 

 

 

 

 

Example: Your school has applied to become a member of the International Eco-School Programme. Write a list of ten eco-principles that should be discussed by your class and included in 

your “School Eco-Charter. 

Situation4: Assessment : Use of evaluation grids related to the competences targeted, values and Cross-curricular  competences 

Remediation 
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PERIODS DOMAINS TARGET COMPETENCIES DESCRIPTORS OF IMPLEMENTATION 

DIAGNOSTIC EVALUATION  

   
  
  

F
IR

S
T

  
T

E
R

M
 

 

 

Oral interaction 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to interact and 

produce  oral messages / texts of 

descriptive, narrative, prescriptive or 

argumentative type using written, visual or 

oral support.  

- Can: 

*describe personal interests and personality features 

*use words and expressions related personal interests and personality features 

*narrate past childhood memories 

Interpretation of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to interpret  oral or 

written messages / texts of descriptive, 

narrative, prescriptive or argumentative type, 

using written, visual or oral support. 

- Can: 

*understand gist and important details in dialogues and paragraphs written in simple and 

easy English and familiar expressions that describe or compare life and lifestyles 

* manage his work and assess his own reading strategies 

Production of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to produce  oral or 

written messages/ texts of descriptive, 

narrative, prescriptive or argumentative type, 

using written, visual or oral support. 

-Can : 

*conduct an interview 

*devise and select relevant interview questions 

*describe facts in short narrative texts relating to the learners experiences and events (past  

and present )using a wide range of connectors and time sequencers (first, and, but, because, 

so, the, next, finally) 

* draft, redraft and edit a text. 

 

S
E

C
O

N

D
  
 

T
E

R
M

 

 

Oral interaction 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to interact and 

produce  oral messages / texts of 

descriptive, narrative, prescriptive or 

argumentative type using written, visual or 

- Can : 

*ask for and give biographical information about a famous person 

*select relevant biographical information 
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oral support.  * use familiar expressions and simple sentences in a spontaneous wa 

Interpretation of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to interpret  oral or 

written messages / texts of descriptive, 

narrative, prescriptive or argumentative type, 

using written, visual or oral support. 

- Can: 

*organise/sequence biographical information in chronological order 

* understand gist and identify relevant biographical information  

*manage his work, develop efficient reading methods and assess his own reading strategies 

Production of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able toproduce  oral or 

written messages/ texts of descriptive, 

narrative, prescriptive or argumentative type, 

using written, visual or oral support. 

- Can: 

*Transfer biographical information from one format (ID card) to another (plain text with 

specific writing rules and mechanics) 

 

 

T
H

IR
D

  
 T

E
R

M
 

 

Oral interaction 
In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to interact and 

produce  oral messages / texts of 

descriptive, narrative, prescriptive or 

argumentative type using written, visual or 

oral support.  

- Can :  

* ask and answer question about the main sources of pollution 

*make recommendations on how to protect the environment 

*takes part in conversations with the support of her/ his peers, her/his teacher. 

*use familiar expressions and simple sentences in a spontaneous way 

Interpretation of oral 

and written messages 

 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able to interpret  oral or 

written messages / texts of descriptive, 

narrative, prescriptive or argumentative type, 

using written, visual or oral support. 

- Can:  

* understand gist and details in medium length texts describing topics familiar to him 

relating  to eco-behaviour, health , urban life, and animals in danger of extinction 

* understand  and anticipate meaning in clearly stated opinions and view points 

Production of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, 

the learner will be able toproduce  oral or 

written messages/ texts of descriptive, 

- Can: 

* write “School Eco-Charter demonstrating 
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ONGOING ASSESSMENT PLAN 

KEY STAGE TWO (MS3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

narrative, prescriptive or argumentative type, 

using written, visual or oral support. 

* use the acquired lexis and  expressions  having a relation with the need for  written 

expression 
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remarks Targeted learning for assessement Sequence domain week term اgrade 

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. 

 

A  new complex situation that provides 

context for meaningful communication  

related to learner’s personal life and 

environment (his and teenage lifestyle, 

personality features and personal interests 

….) 

 

ME AND 

LIFESTYLES 

Productive 

competence 

Second week 

of November 

 

first 

Year three 

 

A new complex situation that provides 

context for meaningful communication 

related to learner’s enlarged environment 

(Outstanding figures in sciences and 

sport;inventions and discoveries in 

sciences and technology…. 

 

ME AND THE 

SCIENTIFIC 

WORLD 

Productive 

competence 

Second  week 

of February 

) 

second 

 

A new complex  situation that provides 

context for meaningful communication  

related  to the protection of the 

environment  (ecobehaviour)at school and 

in the neighbourhood 

ME AND MY 

ENVIRONME

NT 

Productive 

competence 

Fourth week 

of April 

 

 

 thirdا

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 1                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 اسي للبيداغوجيا                                                                                               مديرية التعليم األس  المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 التربية اإلسالميةمادة 

 التعليم المتوسطمن  ةالثالثلسنة ا

 

 

 

   2018سبتمبر 

 

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 2                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 المقدمــــة

اإلصالحات التي باشرتها  لمواصلة التربوي والبيداغوجيالتّعليم وتحسين األداء  لضمان جودة، وسعيا 2018-2017في إطار تحضير الموسم الدراسي 

ي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيد

وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع المنهاج، وتنفيذ  قراءة، فهمتيسير  المتوسط، بغرضوالمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و

تابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج المعاد ك

المفتشين مرافقة  سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمّرة، وعليه، نطلب من السادة

تعديل أو صة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل األساتذة خا

 .هذا الشأن تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في
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 3                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 مذكرة منهجية
، ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا، كما 29/04/2017بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ 

المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت. مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للّسادة المفتشين، اختالالت في تنفيذ 

و تكوين المكونين واحترافية تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به، عمال بأحد محاور اإلصالح أال وه

اسية، في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط الّسنوي للمراقبة المستمرة، لكل مادة من المواد الدر تتمثل تلك األدواتعلين. الفا

 مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوّسط.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات: -1    
ث تّم اسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الّشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين، حيهو مخطّط شامل لبرنامج در

 والمعلم من تنفس النمط.توزيع محتويات كل ميدان على ثالثة فصول دراسية بالتناوب، حتى ال يتم تركيز محتويات ميدان واحد في فترة زمنية محّددة ويمل األستاذ 

قد يصادفه لعام، الذي كل مخطط؛ تبعا للمادة المقّررة، ينطلق من مستوى من الكفاءة الختامية، التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها ا         

لتي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة. كما يحتوي المخطط على توجيهات من وجملة من الوضعيات الجزئية المقترحة، ا المدرسية أو االجتماعية، التلميذ في حياته

 .الالزمة لتنصيب الكفاءةالوثيقة المرافقة ودليل الكتاب المدرسي، من أجل التكفّل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي، الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة 

 مثال 

 االسالمية السنة األولى متوّسط التربيةلـمادة:  المخطط السنوي لبناء التعلمات
ي سلوكه، موظفا أحكامها وِحكمها؛ يعرف المتعلم حقيقة اإليمان باهلل ويستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا. ويؤدي الّصالة أداء صحيحا، مبرزا أثرها فالكفـــاءة الشامـــلة: 

  عليه وسلم، ويحر  على االقتداء به، بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة.ويتحلّى بمحبّة الرسول صلى هللا

 ظّم الشعائر  اإلسالمية الوضعية االنطالقية األّم : انطالقا من الميادين المهيكلة للمادة، يستظهرالمتعلّم المحفوظ من القرآن ويعبّر عن حقيقة اإليمان ، يع

 الموارد المدرجة وسلم، بتوظيفن محبة الرسول صلى هللا عليه يمارس خلق الّصدق و يعبّر المتعلم ع

 التوجيهات من الدليل التوجيهات من الوثيقة المرافقة  هيكلة المقطع التعلمي  الميدان مستوى من الكفاءة الختامية

 القرآن الكريم يستظهر المتعلّم المحفوظ من القرآن الكريم

 والحديث النبوي الشريف

 لكريم: القرآن ا -أوال

 الطارق  -1

التركيز على القراءة الجيدة والفهم  - الحفظ الجيّد -

 الصحيح لآليات والسورة.

 يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان،.
 أسس العقيدة اإلسالمية

 الفهم الصحيح لإليمان- أركان اإليمان -1

 

 التركيز على ركن اإليمان بالمالئكة

 يعظم المتعلم الشعائر اإلسالمية، 
 العبادات

الطهارة )الوضوء، الغسل،  -1

 والتيمم

في وضعيات تعلمية مختارة، يمارس المتعلم  -

 الطهارة ممارسة صحيحة، 

 المحافظة على الطهارة:

 العناية بنظافة الجسم والثوب والمحيط؛  -

في وضعيات مناسبة في المحيط يمارس خلق 

 الّصدق 
 األخالق واآلداب اإلسالمية

 الّصدق  -1

  

 التخلق بخلق اإلسالم -

 

الربط بين النصو  االستشهادية  -

 واألنماط السلوكية المستهدفة

يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم
 الّسيرة

مولد الرسول صلى هللا عليه  -1

 وسلم 

التعبير عن مظاهر سلوكية في محبة الرسول  -

 صلى هللا عليه وسلم

جيد باستخدام التركيز على الّسرد ال -

 المصادر الموثوقة
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مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات والتحقّق من نماء الكفاءة. ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير  هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي: -2          

لتي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي والقيمي. كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطّرة في المنهاج، وا

 المتعلم بتقديم مالحظات وتوجيهات تربوية من أجل التعديل. 

 

 

 

 

 السنة األولى من التعليم المتوسط لمادة التربية االسالمية مخطط التقويم البيداغوجي 

  التقويـــــــم التشخيصي

  الكفاءة الختامية ير التحكم في الكفاءة:معاي

 سالمة االستظهار -

 التالوة السليمة للمحفوظ -

 حسن االستعمال في الوضعيات -

 االستشهاد الموضوعي -

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، والحديث باستخدام مهارات 

 التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.

ل 
ص

لالف
و
أل
ا

 

 الصحيح لألركان التعريف -

 حسن التعبير عن حقيقة اإليمان -

 حسن التصرف في العبادة والسلوك -
 يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان، وأثره في حياة المسلم من خالل تصرفه اليومي عبادة وسلوكا.

ي
ل الثان

ص
الف

 

 أحكام الزكاة -

 الزكاة وفوائدها الروحية، والجتماعية -

 الزكاة طهارة. -

 متعلم كيفية إيتاء الزكاة، ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.يعرف ال

 السيرة مرجع األخالق اإلسالمية -

آثار السلوكات  -إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -

 المذمومة على الحياة االجتماعية.

ث سبة ويتجنب الّسلوكات السيئة.يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب اإلسالمية المكت
ل الثال

ص
الف

 

 إبراز جوانب من الحياة في مّكة. -

 البعثة والمجتمع المّكي -

 المهاجرون األوائل -إبراز أسباب الهجرة -

 األنصار واستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلّم -

 آثار الهجرة على انتشار اإلسالم. -

 أسس بناء المجتمع في المدينة -

 أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة.يفهم 
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: هو مخطط يتضمن عددا محّددا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة، و مستهدفة التعلمات المدمجة المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

 جهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد وتجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم. التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة. ويثمن م
 

 المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لمادة التربية اإلسالمية أولى متوّسط

 

 

 

 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 األول
من شهر  2األسبوع 

 توبرأك

 :مرّكبةوضعيات  :1 لوقفةا

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

، اإلسالمية الشعائروتعظيم  اإليمان، حقيقةعن  للتعبير ــ

 وسلّم عليه هللا صلى للرسول محبّته عنوالتعبير 

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 الفصل خالل التلميذ يُقيّم( فهياش) الشريف والحديث
 

 الثاني
من شهر  01األسبوع 

 فيفري

 :مركبة : وضعيات2 الوقفة

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

 حياة والصالة وحفظ األمانة في اإليمان أثر للتعبير عن ــ

 المسلم، 

م واالقتداء ــ للتعبير عن حب الرسول صلى هللا عليه وسلّ 

 به،

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الجيدة التالوة مهارة باستخدام

 الفصل
 

 من أفريل 04األسبوع  الثالث

 :مركبة وضعيات :4 الوقفة

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

 خالل من المسلم حياة في اإليمان ثرللتعبير عن أ ــ

 وسلوكا عبادة اليومي تصرفه

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الجيدة التالوة مهارة باستخدام

 الفصل
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 الثالثةالسنـــــة 
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 ساعة 11 /أسبوعا 11طع األول / الفصل األّول        المق
قة بركنّي اإليمان يحسن المتعلّم تناول المحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في وضعيات القراءة واالستعمال المناسب، ويوظّف معارفه المتعلّ الكفـــاءة الشامـــلة: 

 عاد الّروحيّة واالجتماعيّة لعبادة الّصوم، ويستخلص العبر من سيرة الرسول   لالقتداء بها في عالقاته االجتماعية والبيئية.بالكتب والرسل عليهم الّسالم؛ ويدرك األب

 توجيهات ومالحظات الزمن المقدر الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان

القرآن الكريم 

والحديث النبوي 

 الشريف

لقرآن يستظهر المتعلم المحفوظ من ا

الكريم، والحديث النبوي الشريف 

باستخدام مهارات التالوة الجيدة 

 واالستعمال المناسب.

 الكريم: القرآن-أوال

 ساعات3 عبس-

يحر  األستاذ على القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب 

المتعلمين على ذلك، مع شرح بسيط للمفردات الّصعبة 

 فقط، ويطلب منهم الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.

 النبوي الشريف: الحديث-ثانيا

1-  ... من حقوق المسلم )إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ

 إِْخَوانًا( 

 

 ساعة واحدة

 ركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث.الت -

 استخال  االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. -

أسس العقيدة 

 اإلسالمية

يدرك المتعلم أركان اإليمان، ويعرف 

حقيقة اإليمان بالكتب والرسل، مبرزا 

 أثره في سلوكه.

 

 

 اإليمان بالكتب السماوية -
 ساعة 01

 ماوية بأصحابها من األنبياء والّرسل. إلحاق الكتب السّ  -

 بيان أّن التحريف لحق الكتب الّسماوية السابقة.  -

القرآن الكريم جامع لكل الكتب السماوية السابقة،  -

 ومهيمن عليها، وهو محفوظ إلى يوم القيامة.

 العبادات

يدرك المتعلم أحكام الصوم والحكمة 

 منه، وأثره في حياة الفرد والمجتمع.

 

تعّرف على الّصوم في أ -

 اإلسالم 
 ساعات 01

 تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في الحياة للمسلم  -

التّأكيد على أّن الّصوم عبادة بين العبد وربّه وأنّه ينّمي  -

 اإلخال  هلل تعالى في قلب الّصائم.

 معرفة األداء وحسن العرض والممارسة -

األخالق واآلداب 

 اإلسالمية

المتعلم مكارم األخالق المكتسبة يطبق 

في المحيط مسترشدا بالنصو  

 الشرعية المحفوظة في مجالها.

 المسارعة في الخيرات -1

 الّصبر والشكر، واإلحسان -2

 
 ساعات 03

الربط بين النصو  االستشهادية واألنماط السلوكية  -

 المستهدفة 

اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج  -

 لعبر والمواقف لالسترشاد واالقتداءا

 السيرة

يتعّرف المتعلم على محطّات بارزة من 

، ويستخلص العبر سيرة الرسول 

 منها، ويقتدي بها في حياته.

 معركة بدر -1

 معركة أحد -2

 
 ساعات 02

 التركيز على الّسرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة -

 واالقتداء  استخال  العبر والمواقف لالسترشاد -
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 اتساع 10 أسابيع/ 10 الثاني               الفصل المقطع الثاني / 

 الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان
الزمن 

 المقدر
 توجيهات ومالحظات

القرآن الكريم 

والحديث النبوي 

 الشريف

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، 

خدام مهارات والحديث النبوي الشريف باست

 التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.

 القرآن الكريم: -
 سورة النازعات.  -

3 

 ساعات

يحر  األستاذ على القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب المتعلمين على 

ذلك، مع شرح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم الحفظ الجيّد 

 بالمجهود الذاتي في البيت.

أسس العقيدة 

 ميةاإلسال

يدرك المتعلم أركان اإليمان، ويعرف حقيقة 

اإليمان بالكتب والرسل، مبرزا أثره في 

 سلوكه.

 

اإليمان بالّرسل  -

 واألنبياء 
 ساعتان

 التركيز على اإليمان بجميع الّرسل واألنبياء. -

خاتم األنبياء والّرسل، ورسالته خاتمة الّرساالت وهي  بيان أن محمدا  -

 موجهة لجميع البشر.

 العبادات

يدرك المتعلم أحكام الصوم والحكمة منه، 

 وأثره في حياة الفرد والمجتمع.
 

 فوائد الصوم وأسراره -

 

 

 ساعة 01

 التركيز على أن الّصوم مدرسة للسلوك. -

بيان كيف أّن الّصوم يعلّنا التحّكم في الجوارح: )اللسان، العينين،  -

 اليدين..( 

األخالق واآلداب 

 اإلسالمية

طبق المتعلم مكارم األخالق المكتسبة في ي

المحيط مسترشدا بالنصو  الشرعية 

 المحفوظة في مجالها.

 

 الِجّد واالجتهاد ونبذ الكسل -
 

 

 ساعة

 الربط بين النصو  االستشهادية واألنماط السلوكية المستهدفة  -

اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر  -

 ترشاد واالقتداءوالمواقف لالس

 السيرة

يتعّرف المتعلم على محطّات بارزة من 

، ويستخلص العبر منها، سيرة الرسول 

 ويقتدي بها في حياته.

 غزوة الخندق. -

 صلح الحديبية. -
 

 

 ساعتان

 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة. -

 استخال  العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء. -
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 ساعات 07 أسابيع/ 07 الثالث             الفصل المقطع الثالث / 

 توجيهات ومالحظات الزمن المقدر الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان

القرآن الكريم 

والحديث النبوي 

 الشريف

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الشريف باستخدام 

وة الجيدة واالستعمال مهارات التال

 المناسب.

 الحديث النبوي الشريف:

فضائل العبادات )الطهور  -

 شطر اإليمان...(.
 تانساع

 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث. -

 استخال  االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. -

 العبادات
يدرك المتعلم أحكام الصوم والحكمة منه، 

 في حياة الفرد والمجتمع.وأثره 
 

 أحكام الّصوم -
 ساعتان

 التركيز على أحكام الّصوم )األركان، الشروط، اآلداب..(. -

األخالق واآلداب 

 اإلسالمية

يطبق المتعلم مكارم األخالق المكتسبة في 

المحيط مسترشدا بالنصو  الشرعية 

 المحفوظة في مجالها.

احترام النظام  -

 واآلداب اإلسالمية.
 ةساع

 الّربط بين احترام النظام واآلداب اإلسالمية  -

 بيان أّن احترام النظام من واجبات المسلم. -

 التركيز على السلوك السّوي في المجتمع. -

-  

 السيرة

يتعّرف المتعلم على محطّات بارزة من 

، ويستخلص العبر منها، سيرة الرسول 

 ويقتدي بها في حياته.

مراسالت الملوك  -

 تانساع اءوالعظم

 التركيز على قراءة األحداث برويّة. -

 استخال  العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء. -
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال

 ةالثالثالسنـــــة 
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  التقويـــــــم التشخيصي

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:

  ستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعمالها في الوضعيات المناسبة )التالوة الجيدة، توظيف المعاني(اال•

  إبراز أثر اإليمان بالكتب السماوية في سلوك المسلم•

  إدماج المعارف المترابطة عضويا في مختلف الميادين وتجنيدها واستخدامها حسب الحاجة )ربط األخالق بالنصو (•

  سن إبراز مكارم األخالق المكتسبة في التصرفات اليومية )المسارعة في الخيرات، الصبر والشكر، واإلحسان(ح•

 حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها )الصوم(•

 .حسن االسترشاد بالهدي النبوي اقتداء بالمواقف من سيرته العطرة•

التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها بعض التالميذ في  من خالل التقويم البنائي يتعرف األستاذ على مستوى•

 استيعاب المحتوى المعرفي.

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، 

والحديث النبوي الشريف باستخدام مهارات 

 التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.

ل
و
أل
ل ا

ص
الف

 

  .ن خلق الجد واالجتهاد ونبذ الكسلحسن التصرف بالمعارف المكتسبة م •

قراءة األحداث قراءة مثمرة لغزوة الخندق، وصلح الحديبية، وتقديم العبر المستخلصة منها وبيان أثرها على محبة الرسول  •

  .صلى هللا عليه وسلم

عوبات التي يجدها بعض من خالل التقويم البنائي يتعرف األستاذ على مستوى التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربوية للص •

 التالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

يعدد المتعلم أركان اإليمان، ويعّرف  -

 بحقيقة اإليمان بالمالئكة، مبرزا أثره في سلوكه.

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة،  -

ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد 

 والمجتمع.

ي
ل الثان

ص
الف

 

 صو  الشرعية واستعمالها في الوضعيات المناسبة ذات داللة )تالوة، استدالل، تطبيق(حسن تناول الن •

 التوظيف الصحيح لألحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بميدان العبادات، حسب الوضعيات )أنشطتها، تطبيق وممارسة( •

 مختلفة مع المحيطالتصرف المناسب بالمعارف المكتسبة في مكارم األخالق في وضعيات التواصل ال •

العرض الجيد للعبر والمواعظ المستخلصة من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واالسترشاد بها في المواقف السلوكية  •

  المناسبة في المحيط

من خالل التقويم البنائي يتعرف األستاذ على مستوى التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها بعض  •

 تالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.ال

يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب  -

 اإلسالمية المكتسبة ويتجنب الّسلوكات السيئة.

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس  -

 المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

ث
ل الثال

ص
الف
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال

 ةالثالثالسنـــــة 
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم المقطع الميدان األسبوع الفصل المستوى

 السنة الثالثة  

 األول

 2األسبوع 

من شهر 

 أكتوبر

 مرّكبة: وضعيات :1لوقفة ا األّول  جميع الميادين 

 الكريم. القرآن من يستظهر مضمون ما المتعلم يحلّلــ 

 اإليمان وأحكام الصوم على حياة الفرد أثر أركان للتعبير عنــ 

باألخالق واآلداب  اوالظواهر مسترشدــ تحليل المواقف والسلوكات 

 اإلسالمية

 انب من السيرة النبوية العطرة.وــ التعبير عن ج

 

وضعيات تتعلق باستظهار 

المحفوظ من القرآن الكريم 

باستخدام مهارة التالوة الجيدة 

 ل الفص)شفهيا( يُقيّم التلميذ خال

 الثاني

األسبوع 

من  01

شهر 

 فيفري

جميع ميادين 

 المقطع

 مركبة: : وضعيات2الوقفة  الثاني

 من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لالستشهاد بالمحفوظــ 

 فوائد الصبر والشكر واإلحسان على الفرد. الصوم،ــ إلظهار أثر 

 والمضار ةالصحيح السلوكات في اإليجابية اآلثار إبرازــ 

 .الخاطئة السلوكات من والمخاطر

 

وضعيات تتعلق باستظهار 

المحفوظ من القرآن الكريم 

باستخدام مهارة التالوة الجيدة 

 )شفهيا( يُقيّم التلميذ خالل الفصل

 

 الثالث

األسبوع 

من  04

 أفريل

جميع ميادين 

 المقطع

 مركبة:وضعيات  :4الوقفة  الثالث

 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من لالستشهاد بالمحفوظــ 

التي أقرها اإلسالم على حياة الفرد  توالسلوكاــ لتبيان أثر العبادات 

 والمجتمع 

 المسلم.أثر مواقف ومحطات مهمة في تاريخ المجتمع  للتعبير عن ــ

 

وضعيات تتعلق باستظهار 

المحفوظ من القرآن الكريم 

باستخدام مهارة التالوة الجيدة 

 هيا( يُقيّم التلميذ خالل الفصل)شف
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 للبيداغوجيا                                                                                    مديرية التعليم األساسي   المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 التــــاريـــــــــخمادة 

 التعليم المتوسط من لثالثةة االسنــ

 
 

 

 

 2018سبتمبر 
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 المقدمــــة

، و سعيا لضمان  جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي  والبيداغوجي لمواصلة    2019-2018في إطار تحضير الموسم الدراسي   

دي الممارسين التربويين مخّططات سنوية كأدوات عمل اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أي

المنهاج ،مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ   

اد كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج المع

ط المراقبة الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخط

 المستمّرة ، 

تذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز وعليه، نطلب من السادة المفتشين مرافقة األسا

ة للبيداغوجيا بكل التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العام

 اذه في هذا الشأن .إجراء تربوي مزمع اتّخ
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 مذكرة منهجية 
،ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،كما 29/04/2017نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  بيّنت

المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى  أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت في تنفيذ

 عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية واالرتقاء به، التربوي و تسمح بتحسين األداء ت عمل توضح الرؤى وترفع االلتباستزويد الممارسين بأدوا

سية في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات ، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدرا تلك األدوات تتمثل الفاعلين.

 مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات:-1

بنى اسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين، وي  مخطّط شامل لبرنامج در و هو

  على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

قد يصادفه التلميذ في نفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع الت         

ة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافق المدرسية أو االجتماعية حياته

 .التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءةو دليل الكتاب المدرسي من أجل 

 :مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي

  سمي في آسيا االستوائيةيستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ المو(:  المجال الجغرافيللميدان األول ) الختامية الكفاءة

التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية  على السطح    و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه  وضعية االنطالق(،تتمحور حول وضعية شاملة )هذه الكفاءة 

 وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية : و الظروف المناخية.

 رف على مختلف مظاهر السطح؛وضعية تسمح للمتعلم بالتع

 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 ؟

 ين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التبا   

ظاهرة سقوط المطر طول السنة  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

 في المنطقة االستوائية

استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم متداد أو التوجيهات  الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة  فيما يخص اال

الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين، هما السكان و التنمية و السكان و  مفتاحية  بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال

 البيئة 
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بعد التقويم التشخيصي، من الكفاءة  مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق؛هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:  -2 

سمح هذا مح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي و القيمي. كما يالختامية التي تؤطر بمعايير تس

 المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات       و توجيهات تربوية من أجل التعديل 

 الكفاءة الختامية المعايير
 

 خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛ * التمّرس على

 التعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم  وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ -

 ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.

 ’’.ترة التي عاش فيها اإلنسان القديماآلثار عنوان الف’ ’ التالية: شرح العبارة

 
 

يوظّف اآلثار بشكل 

منهجي لوضـع كرونـولوجيـا  

العصور القديمة واكتشاف 

نمط معيشة إنسان ماقبل 

 التاريخ.

الفصل 

 األول

 

وح لكل مادة و تستهدف التعلمات يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنهو مخطط : المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم المدمجة التي تقيس 

 في القسم 

 مثال في المادة) تاريخ(:

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم ان  الميد األسبوع الفصل المستوى المادة

 السنة األولى التاريخ

 

األسبوع الثالث من  األول

 شهر نوفمبر

الوثائق 

 التاريخية
 )وضعيات( تتمحور حولوضعية

خطوات دراسة اآلثار و استعمال 

كرونولوجيا العصور القديمة )ما قبل 

 التاريخ والعصور الحجرية(

 اسةاآلثار كموضوع و   وسيلة در
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات
 لثـالثــــــةالسنـــــة ا

 

 

 

 

 

 بناء التعلماتالسنوي لخطط .الم1

 28الحجم الساعي:
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 :على السواحل المغاربية، بعد التعّرف على  يكون المتعلّم قادرا على التعبير عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية، ودورها في صّد الهجمات األوربية الكفاءة الشاملة

 .مظاهر الصراع حول منطقة البحر األبيض المتوّسط في العصر الحديث
الحجم 

لتوجيهات ا الساعي

 في دليل األستاذ

التوجيها

في الوثيقة  ت

 المرافقة

 هيكلة المقطع التعلمي

ن
دا

مي
ال

 

الكفاءة 

 الختامية

 

 

 

 

 سا06

حول مراحل تطور وتوسع الدولة العثمانية في أوروبا و المشرق تتمحور   وضعية االنطالق: -1  

                                                                                           وتحليل العالقات الخارجية للدولة العثمانية.

                                                                                                                                                                                      جزئية لتعلم الموارد:  وضعيات-2

                                                                                                                 :وأداءاتشاطات ن

                                                                                                             وضعية  تمكن المتعلم من التعرف على مراحل نشأة الدولة  العثمانية وتطورها إلى إعالن الخالفة.  -

                                 ى خريطة الخالفة العثمانية وتوسعاتها.وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على محتو -

انجاز بحوث حول  تركز اهتمام العثمانيين على الجانب العسكري واثره   وضعية إدماج الموارد: -3

                                                                              على المديين القصير و البعيد في العالقات العثمانية.

           إبراز  مراحل تطور الدولة العثمانية وتوسعاتها في أوروبا  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

                                                                         و المشرق و أثر ذلك على العالم اإلسالمي و األوروبي.

        اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المالحظة لدى المتعلم بعد اإلدماج   المعالجة المحتملة: -5

و التقويم أو خالل السيرورة التعليمية التعلمية للمقطع مثل :هل  ما كان يجب  أن يهتم العثمانيون بالجانب 

 .العسكري

ية
خ

ري
تا

ال
ق 

ائ
وث

ال
 

 

ط
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 م
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وا
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 سا12

:  تتمحور حول بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة و مكانتها الدولية في وضعية االنطالق  -1  

                                                                           فترة محل الدراسة وعالقاتها الخارجية في العهد العثماني. 

                                                                                  وضعيات جزئية لتعلم الموارد :    -2

                                                                                                                  :أداءاتشاطات أو ن

                                   وضعية تسمح   للمتعلم بالتعرف على التنظيم السياسي للدولة الجزائرية الحديثة.  -

                                                                                                  وضعية تمكن المتعلم من استنتاج دور االسطول والبحرية الجزائرية في حوض البحر المتوسط. -

                                                                  وضعية تخص مكانة الجزائر الدولية وعالقاتها الخارجية. -

تبرز بناء مؤسسات الدولة الجزائرية  :  عرض صور ونصوص تاريخيةوضعية إدماج الموارد -3

                                                                                                           وسيادتها على حوض المتوسط.

وضعية تتمحور حول دور البحرية الجزائرية وعالقات  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

                                                                                                                                ر الدولية.الجزائ

بعض المفاهيم و المصطلحات ذات األثر على سيرورة التعلم كالبايلرباي ../  المعالجة المحتملة:-5

 النكشارية / الرياس / اإليالة... االتاوات / الجهاد البحري / ا

ي
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 سا10

النهضة األوروبية وأثر الحضارة اإلسالمية عليها  : تدور حول عوامل قياموضعية االنطالق -1  

 وانقالب الموازين بين الشرق اإلسالمي والغرب المسيحي.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد:  -2

 :وأداءاتنشاطات 

 وضعية تعلمية جزئية تتعلق بمفهوم النهضة وعوامل قيامها ومظاهرها. -

 سالمية وقيام النهضة األوروبية.الحضارة اإل تأثيروضعية تخص ربط العالقة بين  -

 وضعية تتعلق بمورد انعكاسات اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب المسيحي. -

اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي و -وضعية  تتمحور حول :وضعية إدماج الموارد -3

 الغرب المسيحي )  انقالب الوضع واختالل موازين القوى(.

تقديم عرض بسيط حول مساهمة المسلمين في قيام   ات( تقويم الكفاءة)*(:وضعية )وضعي -4

 النهضة االوروبية.

: تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة  أو نقص  لدى المتعلم خالل سيرورة المعالجة المحتملة -5

 المقطع أو بعد إدماج  الموارد و تقويم الكفاءة مثل ...
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال
 لثــالثــــةالسنـــــة ا
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 اغوجيلتقويم البيدالسنوي لمخطط .ال2
 

 

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:

  

 تقويم  تشخيـصي

 .*استغـالل المعطيـات المناسبة لرسم الخريطـة و تحديد محتوياتها وترتيب فقرات مفتاحها

 *تتبع نشأة الدولة العثمانية ومراحل تطّورها وتوّسعها في أوربا والمشرق. 

 .العثمانية *تحليل العالقات الخارجية للدولة

يستقرئ نماذج من الخرائط التـاريخية 

الستخالص معلومات تتعلّق بتطور الخالفة 

 العثمانية و الدولة الجزائرية الحديثة

ل 
ص

لف
ا

ل
و
أل
ا

 

 

استقراء التوثيق الدال بشكل منهجي للوصول إلى تحديد مراحل بناء مؤسسات الدولة الجزائرية 

 الحديثة.

 .بين االستقرار والتأّزمفي الفترة محل الدراسة  عالقاتها الخارجيةوة ابراز مكانة الجزائر الدولي

 

يستعمل التوثيق المناسب لتحليل عناصر 

بناء الدولة الجزائرية الحديثة ذات السيادة 

الكاملة، وإبراز  مظاهر قوتها في منطقة البحر 

 األبيض المتوّسط

ي وعالقاتها الخارجية.
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

)الحضارة اإلسالمية، الكشوفات الجغرافية،  يام النهضة األوربية الحديثة*استكشاف عوامل ق

 .الحركة العلمية، الحروب الصليبية(

 .* ربط العالقة بين النهضة األوربية الحديثة وتأثيرات الحضارة اإلسالمية عليها

 .*ابراز مظاهر النهضة ونتائجها على أوروبا و الشرق اإلسالمي 

 

اريخي المناسب يستقرئ التوثيق الت

النهضة األوربية الحديثة  على مظاهرللتعـّرف 

مع ربط العالقة بين الفتوحات العثمانية  في 

 أوربـا والحمـالت الصليبية
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
 لـثـالثـــــةالسنـــــة ا
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 لمراقبة المستمرةالسنوي ل مخطط.ال3
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع الفصل

خ
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السنة 

 الثالثة

 

 األول

األسبوع 

الثاني من 

 شهر أكتوبر

الوثائق 

 التاريخية

 وترتيب الخريطة محتويات تخص تحديد وضعيات مركبة

 .مفتاحها من خالل التوسعات العثمانية فقرات

 

 

 دراسة الوثيقة

 التاريخية كهدف ووسيلة

 الثاني

األسبوع 

الرابع  من 

 شهر جانفي

التاريخ 

 الوطني

 : تعني بدراسةمركبة  وضعية

 الدولية. مكانتهاالحديثة  الجزائرية للدولة السياسي التنظيم

 

 

التركيز على رموز 

 السيادة

 الثالث

األسبوع 

الثاني من 

 شهر أفريل

 التاريخ العام

 :  وضعيات مركبة تخص

 ومظاهرها ومدى تأثرها بالحضارة عواملها النهضة، مفهوم

 .اإلسالمية و كيف اختل التوازن بين الشرق و الغرب

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 1                                                                                                                                                                                                                                   نيةوزارة التربية الوط
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 للبيداغوجيا                                                                                    مديرية التعليم األساسي   المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 الجـــغــــرافيـــــــامادة 

 التعليم المتوسط منالثالثة  السنة

 
 

 

 

 2018سبتمبر 
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 المقدمــــة

 ، و سعيا لضمان  جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي  والبيداغوجي لمواصلة    2019-2018في إطار تحضير الموسم الدراسي 

أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين 

المنهاج ،مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ   

معاد كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج ال

ط المراقبة الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخط

 المستمّرة ، 

ساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز وعليه، نطلب من السادة المفتشين مرافقة األ

ة للبيداغوجيا بكل التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العام

 خاذه في هذا الشأن .إجراء تربوي مزمع اتّ 
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 مذكرة منهجية 
كما  ،ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،29/04/2017والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ بيّنت

نفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت في ت

افية عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احتر واالرتقاء به، التربوي و تسمح بتحسين األداء ت عمل توضح الرؤى وترفع االلتباستزويد الممارسين بأدوا

سية في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات ، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراتلك األدوات  تتمثل  الفاعلين.

 مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.

 مخطط الّسنوي لبناء التعلمات:ال-1

ات الختامية للميادين، ويُبنى و هومخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاء

  على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

قد يصادفه التلميذ في المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي  كل مخطط ؛تبعا للمادة         

يهات من الوثيقة المرافقة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توج المدرسية أو االجتماعية حياته

 .اءةو دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكف

 :مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي

  يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية(:  ل الجغرافيالمجاللميدان األول ) الكفاءةالختامية

التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية  على السطح    و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه  وضعية االنطالق(،تتمحور حول وضعية شاملة )هذه الكفاءة 

 ئية تتعلق بالموارد اآلتية : وضعيات تعلمية جزو الظروف المناخية.

 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 ؟

 إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية. ثم تليها وضعية   

وط المطر طول السنة ظاهرة سق 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

 في المنطقة االستوائية

استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم فيما يخص االمتداد أو التوجيهات  الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة  

و  محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين، هما السكان و التنمية و السكان مفتاحية  بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و

 البيئة 
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م التشخيصي، من الكفاءة مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق؛بعد التقويهو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:  -2 

عرفي، المنهجي و القيمي. كما يسمح هذا الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: الم

 ل التعديل المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات       و توجيهات تربوية من أج

 الكفاءة الختامية المعايير
 

 * التمّرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛

 التعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم  وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ -

 سان القديم.ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلن

 ’’.اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’ ’ شرح العبارةالتالية:

 
 

يوظّف اآلثار بشكل منهجي لوضـع كرونـولوجيـا  

 العصور القديمة واكتشاف نمط معيشة إنسان ماقبل التاريخ.

الفصل 

 األول

 

محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات يتضمن عددا هو مخطط : المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم المدمجة التي تقيس 

 في القسم 

 المادة) تاريخ(: مثال في

الما

 دة

الم

 ستوى

الف

 صل

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع

التا

 ريخ

السن

 ة األولى

 

األو

 ل

األسبوع 

الثالث من شهر 

 نوفمبر

الوثائق 

 التاريخية
خطوات  )وضعيات( تتمحور حولوضعية

كرونولوجيا العصور دراسة اآلثار و استعمال 

 التاريخ والعصور الحجرية(القديمة )ما قبل 

 اآلثار كموضوع و   وسيلة دراسة
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات
 لثـالثــــــةالسنـــــة ا
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 (لثالثةالسنة ا)بناء التعلماتالسنوي لخطط .الم1

 سا 28الحجم الساعي:

 أوقيانوسيا، إفريقيا وأروباكل من في نهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع الجغرافيين وعالقة ذلك بسكان  الكفاءة الشاملة:

الح

جم 

 الساعي

التوجيهات 

في دليل 

 األستاذ

التوجيهات 

في الوثيقة 

 المرافقة
 هيكلة المقطع التعلمي

دا
مي

ال ن
 

الكفاءة 

 ختاميةال

 

 

 

 

 

 

 سا8

يستغل هذا  

الميدان في بناء 

تعلمات تخص 

التعريف 

بالخصائص 

الطبيعية 

ألوقيانوسيا 

وأساليب تأقلم 

االنسان معها 

من خالل 

اقتراح حلول 

للحد من 

صعوبات تهيئة 

اإلقليم لتحقيق 

التنمية 

 المستدامة.  

 

ائص الطبيعية ألوقيانوسيا : تتمحور حول تحديد المجال الجغرافي والخصوضعية االنطالق -1

 مبرزا أساليب تأقلم االنسان معها ومع الوسط المحيطي. 

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد: -2

 :نشاطات أو أداءات

وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على الخصائص الطبيعية ألوقيانوسيا من خالل توظيفه  -

 للخريطة.

 وبات التي تعيق تهيئة اإلقليم فيها،وضعية تمكن من التعرف على البيئة المحيطية والصع -

 وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم خصائص البيئة المحيطية. -

 : كيفية تنظيم إلقليم تهيئته واستغالله.وضعية إدماج الموارد -3

يتمحور تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة حول  : وضعية)وضعيات( تقويم الكفاءة)*( -4

 خصائص المجال الجغرافي لقارة ألوقيانوسيا وخصائصها البيئية وصعوبة تأقلم االنسان معها.

: تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج والتقويم أو أثناء سيرورة المعالجة المحتملة -5

 المقطع.
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 سا

تدور الوضعية حول التباين والتنوع الجغرافيين في افريقيا وإبراز  وضعية االنطالق: -1  

 الموارد التي تزخر بها وربط العالقة بين السكان ومعيقات التنمية. 

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد: -2

 نشاطات أو أداءات:      

 لتعرف على اتنوع والتباين الجغرافيين في افريقيا.وضعية تسمح ا - -

وضعية تمكن من االلمام بإمكانات القارة ومؤهالت التنمية وتشخيص المعيقات التي تحول  -

 دون تحقيقها.

وضعية تساعد على ربط العالقة بين السكان والمعيقات التي تعاني منها القارة االفريقية  -

 واقتراح حلوال لها.

: تقديم مشروع يتضمن تجربة دولة جنوب افريقيا كنموذج في الموارد وضعية إدماج -3

 تحقيق التنمية.

تتمحور الوضعية حول التباين والتنوع الجغرافيين  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

 في القارة االفريقية ومعيقات التنمية وربطها مباشرة بدور اإلنسان ا في إيجاد الحلول المناسبة لها. 

: تتعلق بكل ما يتطلب المعالجة؛ بعد اإلدماج والتقويم مثل عدم التفطن المعالجة المحتملة -5

 إلى مخلفات االستعمار والشركات المهيمنة التي تستنزف موارده المختلفة.
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 سا

وضعية انطالقيه تتمحور حول مجاالت التطور الصناعي بأوروبا  وضعية االنطالق:-1  

 وانعكاساتها السلبية على البيئة مقترحا حلوال لها.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد : -2

 نشاطات أو أداءات:     

 وضعية تقود المتعلم إلى التعرف على مجاالت الصناعة في أوروبا. -

 فع المتعلم إلى استنتاج النتائج اإليجابية والسلبية للصناعة والتصنيع بأوروبا. وضعية تد -

وضعية تتمحور حول اجراء مقارنة بين التطور الصناعي والتدهور البيئي وربط العالقة  -

 بينهما مثال: )اقتراح حلول للتلوث بالبحر المتوسط كممثل للجزائر في المحافل الدولية(

: وضعية إدماج تقديم عرض يبرز من خالله مشاكل البيئة في دول اردوضعية إدماج المو -3

 أوروبا ) ألمانيا كنموذج (

تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة ليستنتج  وضعية تقويم )وضعيات تقويم( الكفاءة)*(: -4

 المتعلم: الصناعة بأوروبا بين اإليجابيات و السلبيات مبرزا موقفه في هذا الشأن.

الوقوف على صعوبة المتعلم في فهم تفاعل السلبي لبعض الدول  جة المحتملة:المعال -5

 األوروبية مع مشاكل البيئة.

 أنظر المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي  )*(
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال
 لثــالثــــةالسنـــــة ا

   
 
 

 

  

 

 

 

 

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 10                                                                                                                                                                                                                                   نيةوزارة التربية الوط
 

 (لثالثةالسنة ا)لتقويم البيداغوجيالسنوي لمخطط .ال2
 

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:2
 

 تقويم  تشخيـصي

 الجغرافي وخصائصها الطبيعية *تعريف قارة أوقيانوسيا ومجالها 

 في أوقيانوسيا صعوبات تهيئة اإلقليم في البيئة المحيطية* تفسير 

 في أوقيانوسيا  البيئة المحيطية* شرح أساليب تأقلم اإلنسان مع 

    ) أستراليا كنموذج (.  *اقتراح حلول لمشاكل التنمية في أوقيانوسيا

يوظّف الخرائـط الرقمية للتعـّرف 

أوقيانوسيا تنظيما مجال الجغرافي على ال

ل  واستغالال.
ص

لف
ا

ل
و
أل
ا

 

 التباين والتنّوع الجغرافيين وإمكانيات القارة. * ابراز

 . التنمية بين المؤهالت والمعيقات() * ربط العالقة بين السكان ومعيقات التنمية في القارة

 كنموذج في هذا الميدان قيا* تقديم حلول وجيهة لمشاكل التنمية في إفريقيا متخذا جنوب إفري

يقارن بين إمكانـات التنمية 

إفريقيا مستخلـصا  ومعيقاتها في

 القارة. التنمية فيمتناقضات 

ي
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 با وقارة أور والتطّور الصناعي فيالصناعة  شرح ميادين

 ئي(تقديم عرضا تحليليا يشخص المشاكل التي يطرحها التوسع المفرط للصناعة )التدهور البي

 تشخيص مشاكل البيئة )ألمانيا كنموذج( -

تجاوز مخاطر التدهور البيئي في أوروبا و مشكل التلوث في البحر األبيض وجيهة لاقتراح حلوال *

 المتوسط.

يربـط العالقـة بين التطور الصنـاعي 

ومشاكـل البيئة في أوربا، مقترحا حلوال 

البحر األبيض  مشكل التلوث فيل

 المتوسط.
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ص
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ا

ث
ال
لث

ا
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
 لـثـالثـــــةالسنـــــة ا
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 لمراقبة المستمرةالسنوي ل مخطط.ال3

 

الماد

 ة

المستو

 ى
 التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل

 مالحظات

 

يا
اف

غر
ج

ال
 

السنة 

 الثالثة

 األول
األسبوع الثاني 

 نوفمبر من شهر

 المجال الجغرافي

 

تتعلق  الخصائص الطبيعية  وضعية مركبة

ألوقيانوسيا وصعوبات تهيئة اإلقليم في البيئة 

 .المحيطية

 

 

 

 

 الثاني
األسبوع الرابع 

 السّكان والتنمية من شهر جانفي

تدور حول التنمية في إفريقيا بين  وضعيات مركبة

 .الوفرة المعيقات

 

 

 

 

 الثالث
ع الثالث األسبو

 السكان والبيئة من شهر أفريل

وضعيات  مركبة تخص مشاكل الصناعة في 

أوربا الحلول الممكنة لمواجهة التدهور البيئي في 

 .القارة

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 1  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

انزًهىسَح انزضائشَح انذًَقشاغُح انشؼثُح  

وصاسج انتشتُح انىغُُح 

 

 انًفتشُح انؼايح نهثُذاغىرُا                                                                                                   يذَشَح انتؼهُى األعاعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018عثتًثش 

 

انًخطّطاخ انغُىَح 

 ػهــىو انطثُؼــح و انضُــاجيادج 

 انتؼهُى انًتىعػيٍ ج انخانخح انغُــ

 
 



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 2  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

 

ج ــــيقذوال

 

 عٛدح اٌزّؼ١ٍُ ٚرؾغ١ٓ األداء اٌزشثٛٞ ْاٌٛه١ٕخ مّبٚصاسح اٌزشث١خ ِٓ ، َٚعؼ١ب 2019-2018ٌّٛعُ اٌذساعٟ يرؾن١ش ايفٟ ئهبس 

ِخططبد ع٠ٕٛخ ٌجٕبء اٌزؼٍّبد ، ٌٍزم٠ُٛ اٌج١ذاغٛعٟ )األعزبرح ث١ٓ أ٠ذٞ ٌٍج١ذاغٛع١ب إلفالؽبد اٌزٟ ثبؽشرٙب، رنغ اٌّفزؾ١خ اٌؼبِخ  يِٛافٍخًة ،ٚٚاٌج١ذاغٛعٟ

ٍخ ٌٍّغٕذاد اٌّشعؼ١خ ن (ٚ اٌّشالجخ اٌّغزّشح ّّ  ر١غ١ش ٚاٌّزٛعو ثغشك فٟ ِشؽٍزٟ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ا١ٌّذاْفٟ أٌّؼزّذح ٚاٌّؼّٛي ثٙب أدٚاد ػًّ ِى

ـّ ػ١ٍٗ إٌّب٘ظ اٌّؼبد وزبثزٙب،  ِٓ ؽ١ش اٌزذسط فٟ ثٕبء اٌزؼٍّبد عإٌّٙبط،ٚوزا رٛؽ١ذ رٕبٚي اٌّنب١ِٓ فٟ ئهبسا ٌّمو ٚرٕف١ز لشاءح،فُٙ  اٌزؼٍّّٟ اٌزٞ رٕ

 .،رؼذ٠ٍٙب ٚ رم٠ّٛٙب ػٍٝ مٛء اٌىفبءاد اٌّؾذدح فٟ إٌّٙبط 

 ؽذ٠ضٟ  خبفخ حاٌّفزؾ١ٓ ِشافمخ األعزبرٔطٍت ِٓ اٌغبدح ٚػ١ٍٗ، ِٚٓ أعً عؼً ٘زٖ اٌّخططبد أدٚاد ػًّ فؼ١ٍخ ٚفؼبٌخ ٚراد ٚلغ ػٍٝ األداء اٌزشثٛٞ 

ًّ رؼذ٠ً أٚ رؾغ١ٓ ٠شٚٔٗ ِٕبعجب ٚفك ِب رفٟ لشاءح ٚفُٙ ِجذأ ٘زٖ اٌّخططبد ِٓ أعً ٚمؼٙب  ؽ١ض اٌزٕفٟ- اٌؼٙذ ثبٌزذس٠ظ  ٚاٌزذّخً ثبعزّشاس إلعشاء و

 .رمزن١ٗ اٌىفبءح أٌّشفٛدح ؽش٠طخ ئخطبس اٌّفزؾ١خ اٌؼبِخ ٌٍج١ذاغٛع١ب ثىً ئعشاء رشثٛٞ ِضِغ ارّخبرٖ فٟ ٘زا اٌؾأْ

  



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 3  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

 
يزكشج يُهزُح 

 

، مشٚسح ئػبدح إٌظش فٟ ِّبسعبد اٌزم٠ُٛ اٌّؼّٛي ثٙب ؽب١ٌب، وّب أفشصد 29/04/2017ث١ّٕذ ٔزبئظ االعزؾبسح اٌٛه١ٕخ ؽٛي اٌزم٠ُٛ؛ ٚاٌزٟ رٛعذ ثٕذٚح ؽٛي اٌّٛمٛع ثزبس٠خ 

ٌزا اسرأد اٌّفزؾ١خ اٌؼبِخ ٌٍج١ذاغٛع١ب رض٠ٚذ . رمبس٠ش اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍغبدح اٌّفزؾ١ٓ، اخزالالد فٟ رٕف١ز إٌّب٘ظ ثغجت اٌمشاءح غ١ش إٌبعؼخ ٌٙب ِٚب سافمٙب ِٓ رأ٠ٚالد 

. اٌّّبسع١ٓ ثأدٚاد ػًّ رٛمؼ اٌشؤٜ ٚرشفغ االٌزجبط ٚ رغّؼ ثزؾغ١ٓ األداء اٌزشثٛٞ ٚاالسرمبء ثٗ ،ػّال ثأؽذ ِؾبٚس اإلفالػ أال ٚ ٘ٛ رى٠ٛٓ اٌّى١ٔٛٓ ٚ اؽزشاف١خ اٌفبػ١ٍٓ

ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك رُ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّخطو اٌّغٕٛٞ ٌجٕبء اٌزؼٍّبد ،ٚ اٌّخطو اٌغٕٛٞ ٌٍزم٠ُٛ اٌج١ذاغٛعٟ ٚ وزا اٌّخطو اٌغٕٛٞ ٌٍّشالجخ اٌّغزّشح ٌىً ِبدح ِٓ اٌّٛاد اٌذساع١خ 

. فٟ ِشؽٍزٟ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ٚ اٌّزٛعو فٟ اٌطٛس٠ٓ اٌّؼ١١ٕٓ ثزٕف١ز إٌّب٘ظ اٌّؼبد وزبثزٙب

 :انًخطػ انّغُىٌ نثُاء انتؼهًاخ-1

ٚ ٘ٛ ِخطّو ؽبًِ ٌجشٔبِظ دساعٟ مّٓ ِؾشٚع رشثٛٞ، ٠فنٟ ئٌٝ رؾم١ك اٌىفبءح اٌؾبٍِخ ٌّغزٜٛ ِٓ اٌّغز٠ٛبد اٌزؼ١ٍّّخ، أطاللب ِٓ اٌىفبءاد اٌخزب١ِخ ١ٌٍّبد٠ٓ، ٠ُٚجٕٝ ػٍٝ 

.   ِغّٛػخ ِٓ اٌّمبهغ اٌزؼ١ٍّخ اٌّزىبٍِخ

لذ ٠قبدفٗ اٌز١ٍّز فٟ          وً ِخطو ؛رجؼب ٌٍّبدح اٌّمشسح، ٠ٕطٍك ِٓ اٌىفبءح اٌخزب١ِخ اٌزٟ رٛمغ ِٛمغ اٌزٕف١ز ِٓ خالي ٚمؼ١خ ِؾىٍخ ؽبٍِخ ثغ١بلٙب اٌؼبَ اٌزٞ 

وّب ٠ؾزٛٞ اٌّخطو ػٍٝ رٛع١ٙبد ِٓ اٌٛص١مخ اٌّشافمخ ٚ .  ٚ عٍّخ ِٓ اٌٛمؼ١بد اٌغضئ١خ اٌّمزشؽخ اٌزٟ رفنٟ ئٌٝ ٚمؼ١خ ئدِبط ٚ ِؼبٌغخ ِؾزٍّخؽ١برٗ اٌّذسع١خ أٚ االعزّبػ١خ

 .د١ًٌ اٌىزبة اٌّذسعٟ ِٓ أعً اٌزىفً األِضً ثغ١شٚسح اٌّمطغ اٌزؼٍّٟ اٌزٞ ِٕؼ ٌٗ ؽغُ عبػٟ رمذ٠شٞ ٠ٛافك اٌّذح اٌالصِخ ٌزٕق١ت اٌىفبءح

:   نًغتىي انغُح األونً يتىعػِضبي ِخطو اٌزؼٍّبد ٌّبدح اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 :  اٌىفبءح اٌخزب١ِخ

 أياو اختالالخ وظُفُح ػُذ اإلَغاٌ، َقذو إسشاداخ ورُهح تتزُُذ يىاسدِ انًتؼهقح  تانًقاستح األونُح  نهتُغُق انىظُفُههؼعىَح

: وظؼُاخ تؼهًُح رضئُح تتؼهق تانًىاسد اِتُح ٚتهشاشح انؼعىَح  وانؼىاقة انظاهشَح نغىء انتغزَح إفشاغا وتفشَطا  ػٍكد ٘زٖ اٌىفبءح رزطٍت ئدساعٙب فٟ ٚمؼ١خ ؽبٍِخ  د
 يصذس وتشكُة األغزَح 

 ػىاقة عىء انتغزَح ػُذ اإلَغاٌ

 دوس األغزَح ػُذ اإلَغاٌ

 انتىاصٌ انغزائٍ

. حى  وظؼُح نتؼهى إدياد يىاسد انكفاءج تُذسد ظًٍ األػشاض انصضُح انًشتثطح تغىء انتغزَح

أيا انتىرُهاخ انتٍ وسدخ فٍ كم يٍ انىحُقح انًشافقح فًُا َخض فٍ هزا انًغتىي هى تُاول انًُذاٍَُ تانتىاصٌ  

.   تغتهذف تذسَة  انتاليُز ػهً يًاسعح انًُهذ انتزشَثٍ وانتؼايم يغ انًىاد انكًُُائُح وانىعائم انًخثشَح

 



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 4  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

٠ٕطٍك ِٓ اٌىفبءح اٌخزب١ِخ اٌزٟ رإهش ثّؼب١٠ش رغّؼ . ِٛاوت ٌغ١شٚسح  ئسعبء اٌزؼٍّبد ٚ اٌزؾمك ِٓ ّٔبء اٌىفبءح،  ِخطو ٘ٛ:انثُذاغىرٍانًخطػ انغُىٌ نهتقىَى - 2

وّب ٠غّؼ ٘زا اٌّخطو ثزض١ّٓ ِغٙٛد اٌّزؼٍُ ثزمذ٠ُ . اٌّؼشفٟ، إٌّٙغٟ ٚ اٌم١ّٟ: ثم٠ُٛ اٌزؼٍّبد اٌّشرجطخ ثّشوجبد اٌىفبءح اٌّغطشح فٟ إٌّٙبط ٚ اٌزٟ رغزٙذف اٌغٛأت اٌضالصخ

ِالؽظبد ٚ رٛع١ٙبد رشث٠ٛخ ِٓ أعً اٌزؼذ٠ً  

: ِضبي 

 . فٍ انؼعىَحانغزاء ودوسِانشتػ تٍُ غثُؼح 

 .تطثُق أعظ انتغزَح انصضُح

 .تؼشَف انُثاخ األخعش كًُتذ نهًادج انؼعىَح

 .وظغ ػالقح تٍُ ظاهشج انُتش وتىصَغ انُغغ ػثش أػعاء انُثاخ األخعش

 .تًُُض يظاهش انًُى ػُذ انُثاخ
 

  أياو اختالالخ وظُفُح ػُذ اإلَغاٌ، َقذو

انًتؼهقح إسشاداخ ورُهح تتزُُذ يىاسدِ 

 .انىظُفٍ نهؼعىَح األونُح نهتُغُق تانًقاستح

 

  ًانًضُػ تتزُُذَتذخم تىػٍ نهضفاظ ػه 

 .يىاسدِ صىل يًُضاخ انُثاخ األخعش

ل
و
أل
 ا
م
ص

نف
 ا

 

 َتعًٍ ػذد يضذد يٍ انىقفاخ انتقىًَُح صغة انضزى انغاػٍ انًًُىس نكم يادج و يغتهذفح  ِخطوٚ ٖانًغتًشجانًخطػ انغُىٌ نهًشاقثح - 3

ثّٕؼ ػالِخ داٌخ ػٍٝ رؾىّٗ فٟ اٌّٛاسد ٚ رغ١ٕذ٘ب فٟ ِؾىالد ِٓ ٔفظ ػبئٍخ ٚ ٠ضّٓ ِغٙٛد اٌّزؼٍُ . اٌّشوجبد اٌضالس ٌٍىفبءحانتؼهًاخ انًذيزح انتٍ تقُظ 

. اٌٛمؼ١بد اٌّؼبٌغخ فٟ اٌمغُ 

 :يخال

 

 

 

 

 

 ً
ق

ٌف
ا

اٌزؼٍّبد اٌّغزٙذفخ ثبٌزم٠ُٛ اٌّمطغ اٌج١ذاغٛعٟ ا١ٌّذاْ األعجٛع 

1 

 األعجٛع اٌضبِٓ

 ٚ
 ْ

غب
إلٔ

ا

و 
ؾ١

ٌّ
ا

سوجخ رٕذسط فٟ اٌزغز٠خ ػٕذ  ٚمؼ١بد ِؾىً َاٌزغز٠خ ػٕذ إٌجبد األخنش 

إٌجبد األخنش ٚ ػاللزٙب ثبإلٔغبْ 

2 

اٌزؾقً ػٍٝ اٌطبلخ ػٕذ إٌجبد  األعجٛع اٌغبدط

األخنش 

ٚمؼ١بد ِؾىً ِشوجخ رؼبٌظ خًٍ ٚظ١فٟ ِزؼٍك 

. ثٛظ١فخ اٌزٕفظ ٌذٜ إٌجبد ٚ ػاللخ رٌه ثبإلٔغبْ

3 

 األعجٛع اٌشاثغ

 ْ
غب

إلٔ
ا

 ٚ

خ 
ؾ

ق
ٚمؼ١بد ِؾىً ِشوجخ رؼبٌظ خًٍ ٚظ١فٟ ػٕذ اٌزىبصش ػٕذ اإلٔغبْ اٌ

. اإلٔغبْ ِزؼٍك ثٛظ١فخ اٌزىبصش
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انًخطــػ انّغُــىٌ نثُــاء انتؼهًّـــاخ 

 نخـانخــــــحانغُـــــح ا
 



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 6  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

.َقتشس صهىال يؤعغح ػهًُا أياو ػىاقة انظىاهش انطثُؼُح انًذيشج و َضافع ػهً انًُاظش انطثُؼُح كًا َغاهى فٍ انتغُُش انؼقالٍَ نهًىاسد انطثُؼُح :انكفاءج انشايهح  
تقذَش 

انضزى 

 انضيٍُ

تىرُهاخ يٍ 

اخ انًقطغ تىرُهاخ يٍ انىحُقح انًشافقح دنُم انكتاب ًّ  هُكهح تؼه

انًقطغ 

انتؼهًٍ 

 

انًُذاٌ 
انكفاءج انختايُح 

 

  عا26

اعزغالي ٚصبئك سل١ّخ ٌّالؽظخ - 

. آصبس صٌضاي ِؾٍٟ

. ّٔزعخ ػٛالت صٌضاي- 

فغؼ اٌّغبي ٌٍزقٛساد - 

ثخقٛؿ صؽضؽخ اٌمبساد 

. ٚاٌزىفً ثٙب

. اعزغالي ٚصبئك سل١ّخ ِزؾشوخ- 

أغبص ٚاعزؼّبي ّٔبرط ثغ١طخ - 

. االٔنغبهإلثشاص لٜٛ 

أغبص ٚاعزؼّبي ّٔبرط ثغ١طخ - 

. االٔنغبهإلثشاص ػٛالت لٜٛ 

. ّٔزعخ اٌغٛؿ- 

. االٔفغبس٠خّٔزعخ اٌجشوٕخ - 

اعزغالي اٌّىزغجبد اٌّزؼٍمخ - 

ثبٌٕؾبه اٌزىزٟٛٔ ٌزقٛس اٌج١ٕخ 

. اٌذاخ١ٍخ ٌٍىشح األسم١خ ّٚٔزعزٙب

اعزغالي أِضٍخ ِٓ إٌّطمخ - 

اٌّزٛعط١خ ثخقٛؿ اٌغجبي، 

... إٌؾبه اٌضٌضاٌٟ، اٌجشوٕخ

رؾذ٠ذ اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ ِٓ هشف - 

. اٌّزؼ١ٍّٓ

ئثشاص أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌزذاث١ش ِٓ - 

خالي ثؼل اٌغٍٛوبد اٌغ٠ٛخ 

 .خالي صٌضاي ِؾٍٟ

هشػ ٚمؼ١خ أطالل١خ رؾ١ش ئٌٝ اٌزٛص٠غ غ١ش إٌّغغُ  ٌٍٕؾبه اٌضٌضاٌٟ  -1

ٚ اٌجشوبٟٔ ػٍٝ عطؼ اٌىشح األسم١خ ٚ ِٛالغ اٌغالعً اٌغج١ٍخ اٌؼب١ٌّخ ٚ 

اٌزٛع١ٗ ئٌٝ سثطٗ رٌه ثبٌزىز١ٔٛخ اٌؼبِخ ٚ اٌج١ٕخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍىشح األسم١خ  

 .ٚاعزخالؿ و١ف١خ اٌزى١ف ثبٌظٛا٘ش إٌبعّخ ػٕٙب

 :هشػ ٚمؼ١بد ِؾىً رؼ١ٍّخ عضئ١خ رزؼٍك ثبٌّٛاسد اٌزب١ٌخ -2

 اٌضالصي 

 أعجبة اٌضالصي 

 ٔؾبه اٌظٙشاد 

 اٌزىز١ٔٛخ اٌؼب١ِخ ٚ اٌج١ٕخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍىشح األسم١خ 

 اٌزىز١ٔٛخ اٌؼبِخ فٟ اٌجؾش األث١ل اٌّزٛعو 

 اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ٚ اٌزٕجإ٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌظٛا٘ش اٌغ١ٌٛٛع١خ. 

 .الزشاػ ٚمؼ١بد رؼٍُّ ئدِبط  اٌّٛاسد اٌزٟ رُ ثٕبء٘ب -3

 .ؽً اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -4

 .رٕبٚي ٚمؼ١بد رم١ّ١١خ ِٓ ٔفظ ػبئٍخ اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -5

 .ِؼبٌغخ ث١ذاغٛع١خ ِؾزٍّخ -6
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٠مزشػ ؽٍٛال 

ِإعغخ ػ١ٍّب 

أِبَ ػٛالت 

اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ 

اٌّذِشح ٚ ٠ؾبفع 

ػٍٝ إٌّبظش 

اٌطج١ؼ١خ وّب 

٠غبُ٘ ػٍٝ 

اٌزغ١١ش اٌؼمالٟٔ 

ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ 

ثزغ١ٕذ اٌّٛاسد 

اٌّزؼٍمخ 

ثذ٠ٕب١ِى١خ اٌىشح 

األسم١خ ٚ 

اٌضشٚاد 

 .اٌطج١ؼ١خ
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  عا16

اٌم١بَ ثشؽٍخ اعزىؾبف١خ، فٟ ؽبٌخ 

رؼزس رؼٛك ثأؽشهخ ٌّخزٍف 

إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ ١ٌزّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ 

ِؾب٘ذح رأص١ش اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ 

. ػٍٝ رطٛس إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ

اعزغالي ِٕبظش هج١ؼ١خ ِؾ١ٍخ - 

ٚرٛع١غ اٌذساعخ ٌّٕبظش اخشٜ 

. اػزّبدا ػٍٝ ٚصبئك سل١ّخ ٚفٛس

دساعخ اٌؾذ اٌّبئٟ وّضبي ِغ - 

. ّٔزعخ ثبعزؼّبي اٌشًِ ٚاٌّبء

اٌزشو١ض ػٍٝ اٌقخٛس اٌّؾىٍخ - 

. ٌٍّٕظش اٌطج١ؼٟ

اٌّمقٛد ثبٌذساعخ ٘ٛ دٚس - 

اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ فٟ رطٛس إٌّظش 

. اٌطج١ؼٟ ئ٠غبثب أٚ عٍجب

ئثشاص رطٛس ِٕظش هج١ؼٟ - 

ثّمبسٔخ فٛس خبفخ ثٕفظ 

. إٌّطمخ رظٙش رطٛسا ثبسصا

عشد اٌزذخالد اإل٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ - 

. ٌإلٔغبْ

 

الزشاػ ٚمؼ١خ ِؾىً أطالل١خ رطشػ رغبؤالد ؽٛي و١ف١خ رؾىً  -1

إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ، أفً رٕٛػٙب ٚ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ رٌه ٚ فٟ 

خطٛاد رطٛس٘ب ٚ وزا أصش ٔؾبه اإلٔغبْ ف١ٙب، إلظٙبس ٘ؾبؽزٙب ٚ 

 .مشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ اٌؾفبظ ػ١ٍٙب

 :هشػ ٚمؼ١بد ِؾىً رؼ١ٍّّخ عضئ١خ رزؼٍك ثبٌّٛاسد اٌزب١ٌخ -2

 اٌج١ٕبد اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌىجشٜ ٚ خقبئقٙب 

 ؽىً إٌّظش اٌطج١ؼٟ ٚ خقبئـ اٌقخٛس 

 ٟاٌؼٛاًِ إٌّبخ١خ ٚ رطٛس إٌّظش اٌطج١ؼ 

 ٟرطٛس ؽىً ِٕظش هج١ؼ 

 . اٌزٟ رُ ثٕبء٘بئدِبط اٌّٛاسدالزشاػ ٚمؼ١بد رؼٍُّ  -3

 .ؽً اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -4

 .رٕبٚي ٚمؼ١بد رم١ّ١١خ ِٓ ٔفظ ػبئٍخ اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -5

 .ِؼبٌغخ ث١ذاغٛع١خ ِؾزٍّخ -6
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  عا6

رى١ٍف اٌزال١ِز ثبٌجؾش ػٓ - 

ِؼط١بد ؽذ٠ضخ ثخقٛؿ اٌجزشٚي 

. ٚاٌغبص فٟ اٌغضائش

رٛف١ش ِؼط١بد ثخقٛؿ اٌضشٚح - 

. اٌّبئ١خ

. روش صشٚاد أخشٜ- 

اعزغالي خشائو ٌّٛالغ اٌضشٚاد - 

. اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌغضائش

. ّٔزعخ ع١ت ِبئٟ، ثئش اسرٛاصٞ- 

اعزغالي ٚصبئك سل١ّخ ٚٚصبئك - 

. اخشٜ

ئصبسح فىشح اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ - 

ٚئٔغبص ِؾشٚع فٟ ٘زا اٌغ١بق 

 .(هبلخ اٌش٠بػ ِضال)

الزشاػ ٚمؼ١خ أطالق رطشػ رغبؤالد ؽٛي  رؾىً اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ  -1

اٌجبه١ٕخ ٚ إلظٙبس ػذَ لذسرٙب ػٍٝ اٌزغذ٠ذ ٚ اٌزؾغ١ظ ثأ١ّ٘خ اٌؼًّ 

 .ػٍٝ اٌزغ١١ش اٌؼمالٟٔ العزغالٌٙب ٌغشك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

 :رٕبٚي ٚمؼ١بد ِؾىً رؼ١ٍّّخ عضئ١خ ٌجٕبء اٌّٛاسد اٌزب١ٌخ -2

 اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ اٌجبه١ٕخ فٟ اٌغضائش 

 ١ِّضاد اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌغضائش 

 اٌجزشٚي 

 اٌّبء 

. الزشاػ ٚمؼ١بد رؼٍُّ ئدِبط  اٌّٛاسد اٌزٟ رُ ثٕبء٘ب -3

 .ؽً اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -4

 .رٕبٚي ٚمؼ١بد رم١ّ١١خ ِٓ ٔفظ ػبئٍخ اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -5

 .ِؼبٌغخ ث١ذاغٛع١خ ِؾزٍّخ -6

 

ُح
غُ

ثا
ان
ح 

ؼُ
ثُ

ط
ان
د 

اس
ى
نً

 ا
ل
ال

تغ
ع

ا
 

  

  عا8

رؾخ١ـ اٌّىزغجبد اٌّزؼٍمخ - 

ثأ١ّ٘خ اٌزشثخ ٌٍٕجبد ٌزمش٠ت فىشح 

. اػزجبس اٌزشثخ صشٚح ٘ؾخ

ػشك ٚصبئك رج١ٓ أؽىبي - 

 ػٍٝ اٌزشثخ ِضً اٌزٛعغ االػزذاء

اٌؼّشأٟ ػٍٝ األسامٟ 

... اٌضساػٟ

ئصبسح اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌالصَ - 

ٌزؾىً اٌزشثخ اٌضساػ١خ ِّب 

. ٠غزذػٟ ٚعٛة ؽّب٠زٙب

فزؼ ثبة إٌمبػ ثخقٛؿ - 

اٌزذخالد اإل٠غبث١خ ِذػُ ثٛصبئك 

رٛم١ؾ١خ ٚاٌٛفٛي ئٌٝ هشائك 

 .ؽّب٠خ اٌزشثخ

الزشاػ ٚمؼ١بد ِؾىً أطالل١خ رؾ١ش ئٌٝ ٘ؾبؽخ اٌزشثخ ٚ أصش رٌه ػٍٝ  -1

 .األٔظّخ اٌج١ئ١خ ِج١ٕخ أفٍٙب ٚ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ رطٛس٘ب

 :رٕبٚي ٚمؼ١بد ِؾىً رؼ١ٍّّخ عضئ١خ ِزؼٍمخ ثبٌّٛاسد اٌزب١ٌخ -2

 ٟاٌزشثخ ٚعو ؽ 

 اٌزشثخ ٚعو ٘ؼ 

 رؾىً اٌزشثخ 

 ؽّب٠خ اٌزشثخ 

 . اٌزٟ رُ ثٕبء٘بئدِبط اٌّٛاسدالزشاػ ٚمؼ١بد رؼٍُّ  -3

 .ؽً اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -4

 .رٕبٚي ٚمؼ١بد رم١ّ١١خ ِٓ ٔفظ ػبئٍخ اٌٛمؼ١خ االٔطالل١خ -5

. ِؼبٌغخ ث١ذاغٛع١خ ِؾزٍّخ
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ٌ ـــو انثُذاغىدــنتقىٌانغُّىٌ لغ ــيخػال

 نخــانخــــحانغُـــــح ا

 
 



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 10  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

( نخانخحانغُح ا)نتقىَى انثُذاغىرٍانغُىٌ ليخطػ ال.2

انتقىَـــــــى انتشخُصٍ   

 انكفاءج انختايُح :يؼاَُش انتضكى فٍ انكفاءج

  األسظُحَشاغ انكشجانتؼشف ػهً يظاهش . 

  انظهشاخانضالصل كُتُزح نُشاغتفغُش أعثاب . 

 تًُُض أهى انصفائش انتُكتىَُح. 

 إتشاص دوس تُاساخ انضًم فٍ صشكح انصفائش. 

 ًَىررا تفغُشَا نثُُح انكشج األسظُح تقذَى. 

 ٍَتًُُض اإلرشاءاخ انىقائُح تخصىص انكىاسث انُارًح ػٍ انُشاغ انتكتى  .

 

َقتشس صهىال يؤّعـغح ػهًُا أياو ػىاقة انظىاهش انطثُؼُح انًذيشج وَضافع 

ػهً انًُاظش انطثُؼُح كًا َغاهى فٍ انتغُُش انؼقالٍَ نهًىاسد انطثُؼُح 

 تتزُُذ انًىاسد انًتؼهقح تذَُايُكُح انكشج األسظُح وانخشواخ انطثُؼُح

ل
و
أل
م ا

ص
 انف

 ٍانتؼشف ػهً يكىَاخ يُظش غثُؼ .

 ٌانشتػ تٍُ تطىس انًُاظش انطثُؼُح وفؼم كم يٍ انؼىايم انًُاخُح و َشاغ اإلَغا. 

 ٍتضذَذ ػىاقة تذخم اإلَغاٌ ػهً انًُظش انطثُؼ .

 

ٍ
م انخاَ

ص
 انف

 انتؼشف ػهً انخشواخ انثاغُُح فٍ انزضائش. 

 إظهاس كُفُح اعتغالل انًىاسد انثاغُُح.  

 تؼشَف انتشتح كخشوج هشح. 

 تضذَذ أشكال تذخم اإلَغاٌ ػهً يغتىي انتشتح انضساػُح. 

ج
م انخان

ص
 انف

 



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 11  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهًشاقثح انًغتًشج انغُّىٌ غ ــيخػال

 نـخـانخـــــحانغُـــــح ا
 



ِزٛعو- اٌغ٠ٕٛخ اٌّخطّطبد  
 

 12  ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ

( نخانخحانغُح ا) نًشاقثح انًغتًشج انغُىٌ ليخطػال.3

 

 انًتىعػ انتؼهُى- انًغتًشج نًادج   ػهىو انطثُؼح و انضُاجانًخطػ انغُىٌ نهًشاقثح 

 

ي 
ى
غت

نً
انىقفاخ انتقًُُُح ا

م 
ص

نف
ا

انتؼهًاخ انًغتهذفح تانتقىَى انًقطغ انثُذاغىرٍ انًُذاٌ األعثىع 

ػ 
ع

ى
يت

ح 
نخ

خا
ان

 األعثىع انخايٍ 1

ػ 
ضُ

نً
 ا
و
 ٌ

غا
إلَ

انذَُايُكُح انذاخهُح نهكشج ا

األسظُح 

وظؼُاخ يشكم يشكثح تؼانذ تؼط انظىاهش انزُىنىرُح يخم انضًاياخ انًائُح، تشكاَُح إعهُذا، ظهشج 

...  إفشَقُا انششقُح، تشكاَُح رضس هاواٌ

 األعثىع انغادط 2
انذَُايُكُح انخاسرُح نهكشج 

األسظُح 

وظؼُاخ يشكم يشكثح تُذسد فٍ انؼالقح انقائًح تٍُ َىع َشاغاخ اإلَغاٌ فٍ انًضُػ و خصائض 

. انًُاظش انطثُؼُح و كُفُح تطىسها

 األعثىع انشاتغ 3
اعتغالل انخشواخ انطثُؼُح 

انثاغُُح 

... وظؼُاخ يشكم يشكثح تتؼهق تاعتغالل تؼط أَىاع يصادس انطاقح يخم انهُذسوكشتىس، انُىوٌ

.  إلتشاص ػُىتها و انثضج ػٍ انثذَم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 األساسي للبيداغوجيا                                                                                                   مديرية التعليم   المفتشية العامة

 

 

 طات السنويةالمخط  

 اـة والتكنولوجيـوم الفيزيائيــمادة العل
 التعليم المتوسطمن  ثالثةالة السنــ

 
 

 

 8112سبتمبر  
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 ةــــمقدمال

 

 ،عليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجيضمان جودة الت   وزارة التربية الوطنيةمن عيا ، وس  1029-1028لموسم الدراسي لتحضير الفي إطار 

األستاذة )مخططات سنوية لبناء التعلمات ، للتقويم البيداغوجي و المراقبة بين أيدي للبيداغوجيا إلصالحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة ل اصلة  موو

 قراءة،  فهمتيسير  ط بغرضوالمتوسفي مرحلتي التعليم االبتدائي  الميدانفي ألمعتمدة والمعمول بها ندات المرجعية لة للس  أدوات عمل مكم  المستمرة ( ك

لمات ،تعديلها المنهاج، وكذا توحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعل مي الذي تنص  عليه المناهج المعاد كتابتها،  من حيث التدرج في بناء التعوتنفيذ 

 وتقويمها على ضوء الكفاءات المحددة في المنهاج .

حديثي  خاصة  األستاذة المفتشين مرافقةنطلب من السادة عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي وعليه، ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات 

ل باستمرار إلجراء كل  تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما  في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها  حيز -العهد بالتدريس التنفيذ والتدخ 

 دة شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع ات خاذه في هذا الشأن.الكفاءة ألمرصو تفتضيه
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 :مذكرة منهجية
أفرزت  ، ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا، كما19/00/1022بي نت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ 

دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا  إلى تزويد  تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما

 الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس 

طط رتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصال  أال و هو تكوين المكونين و احترافية الفاعلين .تتمثل في المخطط الس نوي لبناء التعلمات ، المخو تسمح بتحسين األداء التربوي واال

الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد في السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط 

 كتابتها.

 المخطط الس نوي لبناء التعلمات: -1         
ءات الختامية للميادين، ويُبنى على و هو مخط ط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعل مية، انطالقا من الكفا

  من المقاطع التعلمية المتكاملة.  مجموعة

قد يصادفه التلميذ في كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي          

ي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة. كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة الت المدرسية أو االجتماعية حياته

 .ءةودليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفا

 السنة الثالثة من التعليم المتوسط:  ائية لمستوى العلوم الفيزيمثال مخطط التعلمات لمادة 

 :  الكفاءة الختامية   

 يحل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحوالتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية 

جية المتعلقة بالطاقة والتحوالت الكيميائية  وباالعتماد على المنهج التجريبي واالستعانة وهي متناولة ضمن الكفاءة الشاملة المرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنه

 بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

 في وضعيات جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 .نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي* 

 نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.* 
ل الكيميائي.* بعض العوامل ال  مؤث رة في التحو 

              

 . تخص بعض التحوالت الكيميائية ونمذجتها لتفسيرها مجهريا وكذا استغاللها في المحافظة على البيئة والمحيطثم  وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن تطبيقات  

 متناولة في الوثيقة المرافقة.المفاهيم األساسية للكيمياء وهي في ما يخص التوجيهات، هنا يجب االشارة إلى صعوبة تناول بعض 

مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير  هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي: -8          

فاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي و القيمي. كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود المتعلم تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الك

 بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل.
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 متوسط السنة األولىمثال : الفصل  األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى 

  الكفاءة الختامية معاييرال

 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة 

 يركب دارة كهربائية بسيطة 

 يركب دارة كهربائية  محترما شروط التشغيل 

 يركب دارة كهربائية في تشكيالت مختلفة 

 إياب" -يركب دارة كهربائية من نوع "ذهاب 

 يكشف عن خلل في تركيب دارة كهربائية ويصححه 

 لدارة المستقصرةيتعرف على ا 

 يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه 

 

يحل مشكالت تتعلق بتركيب 

الدارات الكهربائية البسيطة 

محترما قواعد األمن 

 الكهربائي.

ل
و
أل
 ا
ل
ص
لف
 ا

 

اعي الممنو  لكل مادة و مستهدفة التعلمات المدمجة هو مخطط يتضمن عدد محدد من الوقفات التقويمية حسب الحجم الس   المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3 .

 ة الوضعيات المعالجة في القسم.التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم  بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في مشكالت من نفس عائل

 من التعليم متوسطالثانية جيا لمستوى السنة مثال : الفصل  األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولو

 التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل

من شهر فيفري الرابعاألسبوع  الثاني وضعيات تقويمية تتعلق بتحديد نوع  وطبيعة  الظواهر الميكانيكية 

 حركة متحرك  في مرجع معين
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نــوي لبنــاء التعل م  ـــاتالمخطــط الس 

 لثـالثــــــةالسنـــــة ا
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 الكفاءة الشاملة:

في النظام المستمر والضوء  يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد، مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالطاقة والتحوالت الكيميائية والكهرباء              

 هج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. في الرؤية باأللوان، معتمدا على المن

 (لثالثةالسنة ا)بناء التعلماتالسنوي لخطط الم .1

 الكفاءة الختامية
المقاطع 

 التعلمية
ات المقاطع  هيكلة تعلم 

توجيهات من المنهاج 

 والوثيقة المرافقة
 توجيهات من دليل الكتاب

تقدير 

الجحم 

 الزمني

 لمكتسبات السابقة الضرورية وإجراء التجانس(تقويم تشخيصي )تقويم ا
األسبوع 

 األول

صلة بالمادة
ت 
ومية ذا

حياة الي
ن ال

ت م
ال
شك

ل م
ح
ي

ي المعبر  
ل الكيميائ

ع
ج التفا

وذ
ظفا نم

و
ها م

الت
و
ح
وت

عنه
 

بمعادلة كيميائية
 

المقطع 

 األول

يميائية ونمذجتها )إثارة مشكلة من الحياة طر  وضعية انطالقية متعلقة بالتحوالت الك .2

اليومية تخص بعض التحوالت الكيميائية و نمذجتها لتفسيرها مجهريا وكذا استغاللها 

 في المحافظة على البيئة والمحيط(.

 * طر  المشروع التكنولوجي.

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .1

 .ل كيميائينمذجة التحول الكيميائي بتفاع* 

 نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.* 
 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .0

ل الكيميائي.          *بعض العوامل المؤث رة في التحو 

 وضعية تعل م اإلدماج. .5

 وضعية إدماج التعل مات. .6

 حل الوضعية االنطالقية.  .2

 ي )تقويم الكفاءة الختامية(.تقويم مرحل .8

 معالجة بيداغوجية محتملة .9

 

 أنظر الوثيقة المرافقة: 

أمثلة لبعض الصعوبات 

الخاصة بتناول بعض 

 المفاهيم.
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 أسبوع
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ج  
وذ
ظفا  نم

و
ومية م

حياة الي
ن ال

ت م
ال
شك

ل م
ح
ي

جانبه 
ي 
طاقة ف

ظ ال
حفا

ومبدأ ان
ها 

الت
وي
ح
وت
طاقة 

ال

ي
الكيف

.
 

المقطع 

 الثاني

طر  وضعية انطالقية متعل قة بالطاقة وتحويالتها ومبدأ انحفاظها )إثارة مشكلة تخص  .2

تحويالت طاقوية من محيط التلميذ والتعبير عنها باستخدام نموذج الطاقة وهذا بغية 

 االقتصاد في استهالكها(.  

 تناول وضعيات تعل مية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .1

 ة الوظيفية.* السلسل

 * السلسلة الطاقوية 

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 . تناول وضعيات تعل مية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية:                        . 0

 * مبدأ انحفاظ الطاقة.

 * استطاعة تحويل الطاقة.

 وضعية تعل م اإلدماج.. 5

  .ومبدأ انحفاظ الطاقة تناول وضعيات تقويمية تتعلق استطاعة التحويل الطاقوي. 6

 وضعية إدماج التعل مات.. 2

 حل الوضعية االنطالقية. . 8

 .تقويم مرحلي )تقويم الكفاءة الختامية(. 9

 . معالجة بيداغوجية محتملة20

 أنظر الوثيقة المرافقة:

أمثلة لبعض الصعوبات 

الخاصة بتناول بعض 

 المفاهيم.
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ظفا 
و
ومية م

حياة الي
ن ال

ت م
ال
شك

ل م
ح
الي

ل الدارة 
شغي

هربائية المتعلقة بت
هيم الك

مفا

حترما 
ستمر م

ظام التيار الم
ي ن

هربائية ف
الك

ألمنية
ط ا

و
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المقطع 

 الثالث

طر  وضعية انطالقية متعل قة بالتيار الكهربائي المستمر والتحويل الطاقوي الكهربائي  .2

الكهربائي المستمر  )إثارة مشكلة من محيط التلميذ تتناول أجهزة كهربائية تشتغل بالتيار

 (.  انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المول د إلى عناصر الدارة الكهربائيةو

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .1

 النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.* 

شدة التيار الكهربائي، التوت ر الكهربائي، القوة )* التيار الكهربائي المستمر

كة الكهربائية، المقاومة الكهربائية وقانون أومالمح   (. ر 
 * التحويل الطاقوي الكهربائي.

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 رات الكهربائية اوضعيات تقويمية تتناول انحاظ الطاقة اثناء التحويل الطاقوي في الد .0

 وضعية إدماج التعلمات. .5

 حل الوضعية االنطالقية.  .6

 لختامية(.تقويم مرحلي )تقويم الكفاءة ا .2

 معالجة بيداغوجية محتملة. 8

 أنظر الوثيقة المرافقة:

أمثلة لبعض الصعوبات 

الخاصة بتناول بعض 

 المفاهيم.

 

12 

 أسبوع



 -متوسط -ة المخططات السنوي

 

 2                                                                                                                                                                                                                             وزارة التربية الوطنية

 

ؤية 
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المقطع 

 الرابع

بالضوء األبيض ورؤية األجسام باأللوان )إثارة مشكلة من  طر  وضعية انطالقية متعل قة .2

محيط التلميذ تتناول توظيف نموذجي التركيب الجمعي والتركيب الطرحي لتفسير رؤية 

 العين للجسم باأللوان(.  

 * طر  المشروع التكنولوجي.

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .1

 يض.* تحليل وتركيب الضوء األب

 * نموذج التركيب الجمعي ونموذج التركيب الطرحي.  

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 .تناول وضعيات تقويمية تتناول نمذجة تركيب  ألوان الضوء .0

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .5

 * رؤية جسم بلون الضوء النافذ إلى العين.

 وضعية إدماج التعلمات. .6

 قية. حل الوضعية االنطال .2

 تقويم مرحلي )تقويم الكفاءة الختامية( .8

 معالجة بيداغوجية محتملة .9
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسن وي لط ــمخطال

 لثــالثــــةالسنـــــة ا
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 (لثالثةالسنة ا)لتقويم البيداغوجيالسنوي لمخطط ال -1

 
 ي الكفاءةمعايير التحكم ف الكفاءة الختامية

 
 تقويم تشخيصي

ل
و
أل
ل  ا

ص
الف

 

يحل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة 

وتحوالتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه 

  بمعادلة كيميائية

 

 يتعرف على التحول الكيميائي 

 ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي 

  يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة 

 ترم قواعد األمن المخبرييح 

  يربط بين تطور حالة المواد االبتدائية في التحول الكيميائي وبعض

 العوامل المؤثرة فيه  

يحل مشكالت من الحياة اليومية موظفا  نموذج  الطاقة 

 وتحويالتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

 يتصور تركيبة وظيفية ويشغلها 

 ظيفية بواسطة سلسلة وظيفيةيفسر  تشغيل تركيبة و 

 يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة 

 يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية 

 يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة 

 .ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة 

  يميز بين الطاقة  واستطاعة  تحويل الطاقة 

 يستخدم وحدات الطاقة 
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ي
ل  الثان

ص
الف

 
ياة اليومية موظفا المفاهيم يحل مشكالت من الح

الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام 

 التيار المستمر محترما الشروط األمنية

  يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة 

 يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية 

  يقيس  كال من التوتر وشدة التيار 

 ي الدارة الكهربائيةيعرف قانوني الشدات والتوترات ف 

 يتحقق تجريبيا من قانوني الشدات والتوترات 

 يقيس مقاومة عنصر مقاوم 

 يحترم قواعد األمن الكهربائي 

 يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية 

 يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية 

ل 
ص
الف

ث
الثال

 

م يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة برؤية األجسا

 باأللوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي  والطرحي.

 يحلل ويركب الضوء األبيض 

   يوظف نموذج التركيب الجمعي 

 يوظف نموذج التركيب الطرحي 

 يفسر رؤية جسم بلون معين 
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 للمراقبة المستمرةالسن وي ط ــمخطال

 لـثـالثـــــةالسنـــــة ا
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 (لثالثةالسنة ا)اقبة المستمرةلمرالسنوي ل مخططال -8

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان االسبوع الفصل المستوى

سنة  الثالثة
ال

 األول 
 شهر من الثالث األسبوع

 نوفمبر
 الطاقة

 ومبدأ الطاقوي التحويل باستطاعة تتعلق تقويمية وضعيات تناول

 الطاقة انحفاظ

 

 الثاني
 شهر من الثالث األسبوع

 فيفري

 الظواهر

 الكهربائية

 في الطاقوي التحويل اثناء الطاقة انحفاظ تتناول تقويمية وضعيات

 الكهربائية الدارات

 

 الثالث
 شهر من الثالث األسبوع

 أفريل

 الظواهر

 الضوئية
 الضوء ألوان  تركيب نمذجة تتناول تقويمية وضعيات تناول
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 للبيداغوجيا                                                                                    مديرية التعليم األساسي   المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 التــربيــــة المــدنيــــــةمادة 
 التعليم المتوسط السنة الثالثة من

 
 

 

 

 2018سبتمبر
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 المقدمــــة

 ، و سعيا لضمان  جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي  والبيداغوجي لمواصلة    2019-2018في إطار تحضير الموسم الدراسي 

بين أيدي الممارسين التربويين مخّططات سنوية كأدوات عمل اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا 

المنهاج ،مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ   

ج المعاد كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنّص عليه المناه

ط المراقبة الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخط

 المستمّرة ، 

األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز  وعليه، نطلب من السادة المفتشين مرافقة

ة للبيداغوجيا بكل التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العام

 ع اتّخاذه في هذا الشأن .إجراء تربوي مزم
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 مذكرة منهجية 
كما  ،ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،29/04/2017والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ بيّنت

في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى  أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت

ن المكونين و عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوي واالرتقاء به، التربوي بتحسين األداءتلك األدوات و تسمح  ت عمل توضح الرؤى وترفع االلتباستزويد الممارسين بأدوا

الدراسية في مرحلتي  تتمثل في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات ، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد احترافية الفاعلين.

 التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات:-1

ة للميادين، ويُبنى شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامي مخطّط  و هو

  على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

قد يصادفه التلميذ في للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي كل مخطط ؛تبعا          

لى توجيهات من الوثيقة المرافقة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط ع المدرسية أو االجتماعية حياته

 .اءةو دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكف

 :مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي

  يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية(:  المجال الجغرافي) للميدان األول الختامية الكفاءة

التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية  على السطح    و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه  وضعية االنطالق(،تتمحور حول وضعية شاملة )هذه الكفاءة 

 لمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية : وضعيات تعو الظروف المناخية.

 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 ؟

 ية.ا وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائثم تليه   

اهرة سقوط المطر طول السنة ظ 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

 في المنطقة االستوائية

استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم فيما يخص االمتداد أو التوجيهات  الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة  

و السكان و نسان و محيط  و التعرف على تجارب  المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين، هما السكان و التنمية مفتاحية  بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين اال

 البيئة 
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د التقويم التشخيصي، من الكفاءة مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق؛بعهو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:  -2

عرفي، المنهجي و القيمي. كما يسمح هذا الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: الم

 أجل التعديل المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من 

 الكفاءة الختامية المعايير
 

 * التمّرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛

 التعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم  وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ -

 نسان القديم.ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإل

 ’’.اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’ ’ شرح العبارةالتالية:

 
 

يوظّف اآلثار بشكل 

منهجي لوضـع كرونـولوجيـا  

العصور القديمة واكتشاف 

قبل  نمط معيشة إنسان ما

 التاريخ.

الفصل 

 األول

 

دا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات يتضمن عدهو مخطط : المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم المدمجة التي تقيس 

 في القسم .

 ل في المادة) تاريخ(:مثا

الما

 دة

الم

 ستوى

الف

 صل

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع

التا

 ريخ

السن

 ة األولى

 

األو

 ل

األسبوع 

الثالث من شهر 

 نوفمبر

الوثائق 

 التاريخية
خطوات دراسة  )وضعيات( تتمحور حولوضعية

قبل كرونولوجيا العصور القديمة )ما اآلثار و استعمال 

 التاريخ والعصور الحجرية(

 اآلثار كموضوع و   وسيلة دراسة
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات
 لثـالثــــــةالسنـــــة ا
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 بناء التعلماتالسنوي لخطط .الم1
 

 28الحجم الساعي:

تأدية الواجب في نهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على التعبير عن وعيه بقضايا المجتمع داخل األطر النظامية على أساس الكفاءة الشاملة: 

 وممارسة الحق والتفتح على العالم.

الحجم 

 الساعي

االمتداد 

في دليل 

 األستاذ

االمتداد في 

 الوثيقة المرافقة
ميهيكلة المقطع التعل  الميدان 

الكفاءة 

 الختامية
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 سا

تتضمن دراسة  

هذه الميادين جملة 

من المفاهيم 

األساسية للتربية 

على المواطنة، 

كالهوية            

واالنتماء، الحقوق 

 والواجبات،         

قواعد الحياة 

الديمقراطية، 

المؤسسات 

االقليمية والدولية 

ذات الطابع 

العلمي، الثقافي 

سانيواالن  

: تتمحور حول  مكونات الهوية الوطنية و أهمية ترقية التراث الوطني وضعية االنطالق -1

 والحفاظ عليه كعنصر أساسي للهوية

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :        -2

 :أداءاتنشاطات أو 

 وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على التراث الثقافي الوطني والعالمي كموروث حضاري -

 .تمكن من جرد وتصنيف المحميات الوطنية أو المحلية المصنفة عالميا وتوقيعها على خريطةوضعية  -

 .وضعية توجه إلى اقتراح خطة لحماية التراث الوطني المادي والالمادي من االندثار -

  .اقتراح برنامج لجمعية محلية تعمل على حماية و ترقية التراث وضعية إدماج الموارد: -3

تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة إلبراز ثراء  ات( تقويم الكفاءة)*(:وضعية )وضعي -4

  .التراث الوطني وربط  العالقة بينه و بين الهوية الوطنية

 مثل كيف يمكن أن يساهم تراث منطقته في التراث العالمي؟ المعالجة المحتملة: -5
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 سا

تدور الوضعية  حول التساؤل عن حقوق الفرد كمواطن و مسؤوليته  وضعية االنطالق: -1  

 .تجاه الوطن

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد:  -2

 :أداءاتنشاطات أو    

 .ية و العالقة بينهماوضعية  تعلمية جزئية تتعلق بمورد الهوية و الجنس -

 .وضعية لتحديد مسؤوليته تجاه وطنه انطالقا من محيطه القريب -

 .وضعية  تتمحور حول واجب المشاركة في تنشيط الحياة المدرسية في مؤسسته التربوية -

وضعية تتعلق بتقديم عرض بسيط حول كيفية مساهمته في انشاء  وضعية إدماج الموارد:  -3

 .اقتراح خطة للحفاظ عليها مساحات خضراء أو  

تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة تتمحور حول  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

 مدينته... تقديم عرض بسيط حول مساهمته في مشروع خيري أو ثقافي...لترقية حيه أو مدرسته أو

 كتعبير عن ممارسة مواطنته .

هر كصعوبة  أو نقص لدى المتعلم خالل سيرورة تتعلق بكل ما يظ المعالجة المحتملة: -5

 .إدماج  الموارد و تقويم الكفاءة  المقطع أو بعد
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 سا

ذات الطابع الثقافي : تتمحور حول عالقة تعاون الجزائر مع المنظمات وضعية االنطالق-1  

 .ودوليا واإلنساني إقليميا

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد : -2

 : أداءاتنشاطات أو      

  .وضعية يكتشف من خاللها المتعلم منظمتي اليونيسف واليونسكو -

 وضعية تدفع المتعلم إلى التساؤل عن دور ومهام وصالحيات منظمتي اليونيسف واليونسكو  -

ر حول اتفاقيات تعاون الجزائر مع المنظمتين في مجال التربية والتعليم وضعية تتمحو -

 وتقديم المساعدات اإلنسانية.

مختارة من  :  وضعية إدماج  تتمحور حول دراسة و تحليل بنودوضعية إدماج الموارد -3

 .برامج المنظمتين

ليستنتج  المدمجةتجنيد الموارد المكتسبة و  وضعية تقويم)وضعيات تقويم( الكفاءة)*(: -4

المتعلم أهمية و ضرورة تعاون الجزائر مع المنظمات اإلقليمية و الدولية ) اليونيسف و اليونسكو 

 نموذجا(

: تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة  أو نقص  لدى المتعلم خالل سيرورة المعالجة المحتملة -5

 .نى المنظمات اإلقليمية أو الدوليةمثل صعوبة فهم مع المقطع أو بعد إدماج  الموارد و تقويم الكفاءة،
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال
 لثــالثــــةالسنـــــة ا
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 لتقويم البيداغوجيالسنوي لمخطط .ال2

 

 معايير التحكم في الكفاءة:

 

 الكفاءة الختامية

 

 تقويم تشخيـصي

 والعالمي كموروث حضاري. ) الماّدي والالماّدي( عريف التراث الثقافي الوطني*ت

 .المصنفة عـالميا وغير المصنّفـة الوطنية *التوقيع على خريطة المحميات

 .جمعية حماية وترقية التراث الثقافي الوطنيصميم برنامجا لت*

 الوطني.ربط العالقة بين الهوية والتراث * 

يربط العالقـة بين مكونات الهوية 

الوطنية وثراء التراث الوطني، مبرزا 

 .أهّمية الحفاظ علي  وترقيت 

ل
ألو

 ا
ل
ص
لف
ا

 

 *التمييز بين الهوية والجنسية

 قضايا المجتمع والوطن.*ابداء روح المسؤولية بسلوك سوي تجاه 

 شاركة بمشروع شخصي حول تجسيد معنى المواطنة.م*ال

 .عملية عن مساهمته بشكل بناء في حياة مجتمعه تقديم أمثلة*

 .التمييز بين الجنسية األصلية والجنسية المكتسبة *

 

 

يمارس مواطنت  من خالل التعبير عن 

 مسؤوليت  تجاه الذات

 .وقضايا المجتمع والوطن

ص
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 .ذات الطابع الثقافي *التعريف بالمنظّمات اإلقليمية والدولية

 .ويذّكر بصالحياتها ومهامها واليونيسف()اليونسكو  واإلنساني -

 * شرح أهمية اتّفاقيات تعاون الجزائر مع اليونسكو واليونيسف في مجال التربية من خالل نصوص ووثائق.

أو اليونيسيف في مجال  ومنظمة اليونسكوالجزائر  اختاره( بين)من  * تقديم عرض مختصر عن عملية تعاون

 .التربية أو حماية الطفولة

 

 

 

يبرز أهّمية تعاون الجزائر مع مختلف 

المنظّمات اإلقليمية والدولية ذات الطابع 

 .الثقافي واإلنساني
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
 لـثـالثـــــةـة االسنــــ
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 لمراقبة المستمرةالسنوي ل مخطط.ال3

 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل المستوى المادة
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 السنة الثالثة

 

 األول

 األسبوع

 شهر من الثاني

 نوفمبر

الحياة 

 الجماعية

 

يّة تتمحور حول توظيف أمثلة ح مركبة وضعية

 و لربط العالقة بين الهوية والتراث الوطني

 فيها بما للمحميات الوطنية خريطة انجاز

 . عالميا المصنفة

 

 

 

 

 الثاني

 األسبوع

 شهر من الثاني

 فيفري

الحياة 

 المدنية

مركبة تخّص تقديم عرض   تعلمية وضعية

 تحسيسّي  حول المساحات الخضراء في بيئته.

 

 

 

 

 الثالث

 األسبوع

 شهر من ثالثال

 أفريل

الحياة 

الديمقراطية 

ومؤسسات 

 الجمهورية

 مالئم نص مركبة تتعلق بدراسة وضعية

الدولية و اإلقليمية  المنظمات دور، الستخالص

 .و نشاطاتها في الميدان
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