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 مقدمة:

 

م السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماجتعّد  
ّ
   وتقويم   مخططات التعل

ّ
تنصيب الكفاءات املستهدفة في  نماء و زمة ل املوارد الل

ا املستجدات  ملختلف  طات 
ّ
املخط هذه  تستجيب  تقويمها، وحتى  تحديد سبل ومعايير  مع  املتوسط  التعليم  تلميذ مرحلة  لدى  التعليمية  ه  املناهج 

ّ
فإن والبيداغوجية  لتنظيمية 

 يتوّجب تحيينها مطلع كل سنة دراسية بصفة آلية.  

فقد (،  19  -كورونا )كوفيد  وباءجراء استمرار تهديد    2022/ 2021السنة الدراسية  وفي ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خلل  هذا الطار،    ضمن

السنةعملت   لهذه  م 
ّ
التعل طات 

ّ
إعداد مخط على  الوطنية  التربية  السنوي أساس  على  الدراسية    وزارة  الساعي  لدراسة    الحجم  االستثنائي  النظام  هذا  يوفره  الذي  مادة  الفعلي 

إعداد ونظرا لتقلص هذا الحجم الساعي نوعا ما، مقارنة بما يوفره التنظيم العادي للتمدرس، فقد ُعمل في    .من مرحلة التعليم املتوسطالثانية  السنة  مستوى    في  الرياضيات

م لهذه السنة
ّ
طات التعل

ّ
الحجم الساعي  االقتصاد في املوارد املعرفية، قدر املستطاع، وفي مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ في القسم بما يتناسب و على مبدأ  الدراسية    مخط

 السنوي املتاح. 

مي من تدابير وتوجيهات  وعليه، فإنه يتعّين على األستاذ  
ّ
ط التعل

ّ
التحضير  كلما دعت الحاجة مع  ، والرجوع إليه  منهجية وبيداغوجيةقراءة ووعي ما ورد في هذا املخط

ميةالجيّ 
ّ
التعل التعليمية/  مي  كفلي  بما   د والجاد لكل الحصص 

ّ
التعل ط 

ّ
م ملئمة    وفق  تنفيذ املخط

ّ
تعل إنماء وتنصيب    ،للتلميذوتيرة  ل   كفاءاتالويضمن  املنهاج    مهاملرصودة  في 

   . للمادة التعليمي
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م   باإلنماء والتنصيب الكفاءات املستهدفةأوال: 
ّ
بعة في ذلكسيرورة الو لدى املتعل

ّ
 .املنهجية والبيداغوجية املت

 في مختلف ميادين املاّدة )العددي، الهندس ي، الدوال وتنظيم معطيات(.يحل مشكلت ويستعمل بعض أدوات االستدالل االستنتاجي في بناء براهين بسيطة بتوظيف مكتسباته الكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات الختامية امليادين

   (.النسبية ويوظف الحساب الحرفي )معادالت بسيطةيحل مشكالت متعلقة بممارسة الحساب على الكسور واألعداد   1ميدان 

أطوال، مساحات وحجوم( وباستعمال أدوات إحصائية) تنظيم معطيات في شكل مقادير )يحل مشكالت متعلقة بالتناسبية )جداول تناسبية، النسبة املئوية، املقياس( وبحساب وتوظيف  2ميدان 

 جداول أو مخططات، قراءتها وتحليلها(

ستعمل األدوات الهندسية في إنشائها بشكل  ي، الزاوية، متوازي األضالع، الدائرة( و املجسمات )املوشور القائم، أسطوانة الدوران( و )املثلثيحل مشكالت متعلقة باألشكال الهندسية املألوفة  3ميدان 

 سليم ويبرر بعض خواصها بواسطة التناظر املركزي ويبني استدالالت بسيطة. 

مية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايير تقويمها بيداغ
ّ
 وجيا املقاطع التعل

مية
ّ
 مالحظات الوظيفة  الهيكلة البيداغوجية للمقاطع التعل

 وضعية انطالقية
للمقطع(   املعرفية  )املوارد  أدوات معرفية جديدة  إلى  الحاجة  إعطاء معنى تبرير  م من 

ّ
املتعل وتمكين 

 لها. 
 يتم التكفل بالقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خلل سياقات الوضعيات. -

الوضعية    - بحل  املعرفية  للموارد  م 
ّ
املتعل ك 

ّ
تمل مدى  تقويم  عملية  ستهل 

ُ
ت

 االنطلقية. 

 معالجة االختلالت املسجلة قبل الشروع في املقطع املوالي.   -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع.  بسيطة وضعيات  

 وضعيات مركبة  
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.

 تقويم مدى التحكم في املوارد املعرفية للمقطع.

 معايير التقويم 

ك املوارد 
ّ
 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات  تقويم مدى تمل

 اكتساب معارف؛ •

 توظيف معارف؛ •

اقف. اكتساب قيم و/  •  أو اتخاذ مو

 الوجاهة؛  •

 االستعمال السليم ألدوات املادة؛  •

 االنسجام؛   •

 اإلتقان. •

 مالحظة: 

م )املعرفية منها بالخصوص(؛ البناء:  -
ّ
 يخص املوارد الجديدة بالنسبة للمتعل

 معالجة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات التي تّم فيها بناء تلك املوارد املعرفية )إعادة استثمار أو تحويل(؛يتمثل في استخدام املوارد املعرفية، التي ُيفترض أنه تّم بناؤها، كأدوات صريحة في اإلرساء:  -

م )املعرفية منها بالخصوص(.اإلدماج:  -
ّ
    يخص مجموعة من املوارد التي ُيفترض أنه تّم بناؤها وإرساؤها لدى املتعل
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 الدراسية  حسب الفصول وتقويمها  املستهدفة الكفاءات تنصيبو  ، إنماءاملعرفية املوارددماج السيرورة املنهجية لبناء وإرساء وإثانيا: 

 معطيات(.س ي، الدوال وتنظيم يحل مشكلت ويستعمل بعض أدوات االستدالل االستنتاجي في بناء براهين بسيطة بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين املاّدة )العددي، الهندالكفاءة الشاملة: 

 األول الفصل 

ف مكتسباته من املقاطع )  الحياة اليومية ومنيحل مشكلت من املادة الكفاءة الشاملة: املستهدف من  األول  ستوى امل
ّ
 ( في امليدانين: العددي، الهندس ي3-2-1ويوظ

وعنوان رقم 

مي  املقطع
ّ
 التعل

املستهدفة بالبناء  ملعرفية ا واردامل هيكلة

 واإلدماج واإلرساء 

مية الوضعيات املكونةأنماط توجيهات بخصوص 
ّ
وبعض السياقات املمكنة   للمقاطع التعل

م )داخل و/أو خارج القسم(  وسبل تسييرها لها،
ّ
 ألجل التعل

ك املواردمدى  تقويمومؤشرات لمعايير 
ُّ
، تمل

 الكفاءات وتنصيب إنماء 

تقدير 

الحجم 

 الزمني
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 إجراء سلسلة عمليات.  .1

 استعمال األقواس.  .2

معرفة خاصة توزيع الضرب بالنسبة إلى   .3

 الجمع والطرح واستعمالها. 

تعيين حاصل وباقي القسمة القليدية لعدد  .4

 على عدد غير معدوم. 

مقربة بالزيادة )أو بالنقصان(  تعيين قيمة  .5

لحاصل قسمة عدد عشري على عدد 

 عشري غير معدوم. 

 حصر حاصل القسمة. .6

 ضرب كسرين. .7

مقارنة كسرين لهما نفس املقام أو مقام   .8
 أحدهما مضاعف لآلخر. 

 جمع أو طرح كسرين لها نفس املقام .9

 أو مقام أحدهما مضاعف لآلخر.    

 االنطالقية:بخصوص الوضعية 

تجنيد أعداد طبيعية وأعداد عشرية وإجراء عمليات  طرح وضعية انطلقية يتطلب حلها -

 جمع وطرح وضرب كسرين.  

 بخصوص وضعيات البناء:

 وضعيات لبراز دور وأهمية األقواس في سلسلة عمليات. •

 .وضعيات الستعمال الحاسبة الكتشاف أولوية العمليات  •

 كسور. الوضعيات مدرسية أو من الحياة اليومية تستهدف العمليات على  •
 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

 معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول املقطع(

 سب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( )ح

 اكتساب معارف: •

يجري سلسلة عمليات محترما قواعد أولويتها   -

 واالقواس

 )ذهنيا، على ورقة وباستعمال آلة حاسبة(. 

 يحسب جداء كسرين.  -

يقارن، يجمع أو يطرح كسرين مقام أحدهما  -

 مضاعف ملقام األخر.  

 توظيف معارف: •

ينتج عبارة جبرية تترجم سلسلة مجاميع  -

 بانتظام معين. 

يحسب جداء أو مجموع عددين مستعمل  -

 الخاصة التوزيعية في االتجاهين. 

 يجري تحويرات على عبارات جبرية خاصة.  -

اق •  ف. اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مو

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز العاملي  -

 بشكل سليم.

 سا20

 أسبوع(  5)
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 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب   -

 مواصفات الكفاءة الختامية. 
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استعمال سليم لألدوات الهندسية )الكوس،  .1

 املسطرة، املدور( لنشاء: 

 مستقيمات متوازية، مستقيمات متعامدة. -

 محور قطعة مستقيم، منصف زاوية.  -

 مثلثات خاصة.  -

 مستطيل، مربع، معين، دائرة، قوس دائرة. -

 
 التعرف على شكل يقبل مركز تناظر.  .2

 إنشاء نظير شكل أولي. .3

 نظير شكل بسيط. إنشاء  .4

 معرفة خواص التناظر املركزي وتوظيفها.  .5

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

طرح وضعية انطلقية يتطلب حلها تجنيد إجراءات لنشاءات هندسية أولية واستعمال التناظر   -

 املركزي. 

 بخصوص وضعيات البناء:

 النشاءات. لألدوات الهندسية في  وضعيات تستهدف االستعمال السليم •

وضعيات تسمح باالنتقال التدريجي من هندسة أداتية )تعتمد على األدوات( أو هندسة تعتمد  •

على املشاهدة إلى هندسة استنتاجيه )تعتمد على الخواص والعلقات(، وانجاز تبريرات 

 بسيطة. 

وضعيات لوصف شكل هندس ي، أو كتابة برنامج يسمح بإنجاز شكل مماثل لشكل معطى،   •

 أهمية التعاريف والخواص املتعلقة بمختلف األشكال. لبراز

 وضعيات تعيين صور أشكال بسيطة بالتناظر املركزي ُيستخرج منها خواص التناظر املركزي.  •

 وضعيات ُيستعمل فيها التناظر املركزي كأداة لتبريرات بسيطة.  •

 وضعيات ُيستعمل فيها التناظر املركزي كأداة لنشاء مثيل أو إكمال شكل. •
 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

 بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول املقطع(معالجة بيداغوجية تتعلق 

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 اكتساب معارف: •

يتعرف على أشكال هندسية ويسمي   -

 عناصرها. 

يتعرف على أشكال هندسية يقبل كل منها  -

 مركز تناظر. 

 ينش ئ صور أشكال بسيطة بالتناظر املركزي.  -

  -يتعرف على خواص كل من محور قطعة  -

 منصف زاوية 

 توظيف معارف: •

 ينش ئ شكل هندسيا اعتمادا على خواصه.  -

ينش ئ نظير شكل أو يكمل شكل بالتناظر   -

 املركزي. 

يقدم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر   -

 املركزي. 

اقف: •  اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مو

واملصطلحات والترميز العاملي يستعمل الرموز  -

 بشكل سليم.

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب   -

 سا14

(3.5 

 أسبوع( 
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 مواصفات الكفاءة الختامية. 
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قراءة فاصلة نقطة معلومة أو وضع نقطة  .1
 ذات فاصلة معلومة على مستقيم مدرج. 

 مقارنة عددين نسبيين. .2

 ترتيب أعداد نسبية تصاعديا أو تنازليا. .3

نقطة معلومة أو وضع نقطة  قراءة إحداثتي  .4

ذات إحداثيتين معلومتين في مستو منسوب 

 إلى معلم متعامد ومتجانس. 

 جمع وطرح عددين نسبيين.  .5

 حساب مجموع جبري. .6

حساب املسافة بين نقطتين ذات فاصلتين   .7
 معلومتين على مستقيم مدرج. 

 

 

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

تجنيد األعداد النسبية )تعليم ومقارنة( وعمليتي الجمع  طرح وضعية انطلقية يتطلب حلها  -

 والطرح. 

 بخصوص وضعيات البناء:

وضعيات الستخلص قواعد املقارنة يمكن أن نستعين فيها باملستقيم املدرج )ُيجسد باملحرار   •

مثل(، وفي هذه الحالة نتحدث عن "املسافة إلى الصفر لعدد نسبي دون استعمال مصطلح 

 ة. القيمة املطلق

وضعيات ترتكز على أمثلة محسوسة )الربح والخسارة، درجات الحرارة، ...( واملستقيم املدرج  •

 قصد تسهيل امتلك قواعد جمع وطرح عددين نسبيين. 
 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

 معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول املقطع(

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 اكتساب معارف: •

 يرّتب أعداد نسبية.  -

 يجمع ويطرح عددين نسبيين.  -

 توظيف معارف: •

 يحسب مجموعا جبريا معطى. -

يعلم نقطا على مستقيم مدرج أو في مستو  -

مزود بمعلم )باستعمال االعداد النسبية على  

 الخصوص(

املسافة بين نقطتين ذات فاصلتين  يحسب  -

 معلومتين على مستقيم مدرج. 

 اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف: •

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز العاملي  -

 بشكل سليم.

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب   -

 اءة الختامية. مواصفات الكف

 سا14
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الدماج الكلي )خلل األسبوع ما قبل االختبار 

 األول(
ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.

ّ
 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعل

املعايير املعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، 

االستعمال السليم لألدوات، االنسجام  

 والتقان(

 

 

 

 حصة

 سا(1-2)

 االختبار األول 
وضعيات بسيطة لتقويم بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقويم املستوى األول املستهدف من 

ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول 
ّ
 (. الكفاءة الشاملة )تتعل

 أسبوع 
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 س ي، الدوال وتنظيم معطيات(.يحل مشكلت ويستعمل بعض أدوات االستدالل االستنتاجي في بناء براهين بسيطة بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين املاّدة )العددي، الهندالكفاءة الشاملة: 

 الفصل الثاني 

ف مكتسباته من املقاطع )  يحل مشكلت من املادة ومن الحياة اليوميةاملستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة: 
ّ
 ( في امليدانين: العددي، الهندس ي6-5-4-3-2-1ويوظ

رقم وعنوان  

مي 
ّ
 املقطع التعل

 هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة بالبناء والرساء والدماج 
مية وبعض السياقات املمكنة  توجيهات 

ّ
بخصوص أنماط الوضعيات املكونة للمقاطع التعل

م )داخل و/أو خارج القسم( 
ّ
 لها، وسبل تسييرها ألجل التعل

ك 
ُّ
معايير ومؤشرات لتقويم مدى تمل

 املوارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم  

 الزمني 
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ق
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معرفة التعابير: زاويتان متجاورتان، متكاملتان،   .1

متتامتان، متقابلتان بالرأس، متبادلتان داخليا،...  
 وتوظيفها بشكل سليم في وضعيات مناسبة.  

معرفة خواص الزوايا املعينة بمتوازيين وقاطع   .2
 وتوظيفها. 

زوايا مثلث وتوظيفها في وضعية   معرفة مجموع اقياس .3
 معطاة.

 معرفة مختلف خواص متوازي األضلع وتوظيفها.  .4

معرفة خواص متوازيات األضلع الخاصة )املستطيل،   .5
 املربع، املعين( وتوظيفها. 

 حساب مساحة متوازي األضلع. .6

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

وخواص متعلقة بالزوايا طرح وضعية انطلقية يتطلب حلها تجنيد تعاريف  -

 ويتدرب تدريجيا على بناء تبريرات بسيطة توظف فيها خواص متوازي األضلع. 

 بخصوص وضعيات البناء:

 وضعيات تتضمن خواص الزوايا.  -

 وضعية بسيطة يستخلص منها خاصية مجموع أقياس زوايا مثلث.  -

 وضعيات للتعرف على متوازي األضلع وخواصه...  -

 إلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:بخصوص وضعيات ا

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

املحتملة او املسجلة خلل تناول معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات 

 املقطع(

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 اكتساب معارف: •

يستعمل التعابير املتعلقة بالزوايا  -

 -متقابلتان بالرأس  -متكاملتان  -)متتامتان 

متبادلتان داخليا ...( ويتعّرف على  

 خواصها. 

ع  يتعرف على خواص متوازي األضل  -

 وخواص متوازيات األضلع الخاصة. 

 يحسب مساحة متوازي األضلع  -

 توظيف معارف: •

 نجز استدالالت باستعمال خواص الزوايا ي -

يوظف خواص الزوايا والتوازي في تبرير    -

 خاصية مجموع أقياس زوايا مثلث  

ينجز استدالالت بسيطة باستعمال  -

 خواص متوازي أضلع. 

اقف:اكتساب قيم و/ أو اتخا •  ذ مو

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز   -

 العاملي بشكل سليم. 
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 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم   -

 حسب مواصفات الكفاءة الختامية.
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 وضعية بسيطة. تطبيق قاعدة حرفية في  .1

 إنتاج عبارة حرفية بسيطة.  .2

 إتمام مساواة من الشكل: .3

.a b+ =   ،.a b− =   ،.a b  bو   aحيث =

 عددان مفروضان. 

 حل املعادالت من الشكل:  .4

  𝑎 ÷ .  = 𝑏حيثa،b  عددان عشريان
 معلومان في وضعيات بسيطة. 

اختبار صحة مساواة أو متباينة تتضمن عددا مجهوال   .5

 أو عددين مجهولين عندما نستبدلهما بقيمة معلومة. 

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

 تجنيد تقنيات وإجراءات حل معادلة.طرح وضعية انطلقية يتطلب حلها  -

 بخصوص وضعيات البناء:

 وضعيـات تستهـدف وصف سلسلة حسابات -

طات( بعبارات مثل  -
ّ
2ترجمة وضعيات )نصوص أو مخط 10+ =  ،3 15 أو  =

3 7  ، أو العكس. =

قة  -
ّ
بقواعد حساب محيط أو مساحة ألشكال هندسية بسيطة، مع تنويع  وضعيات متعل

 األسئلة. 

 وضعيات للنتقال من صياغة لفظية مكتوبة إلى صياغة حرفية.  -

 وضعيات للتدريب على التعميم واالستدالل في أنشطة عددية.  -

 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول 

 املقطع(

 اكتساب معارف: •

يطّبق قاعدة حرفية مناسبة في وضعية   -

 بسيطة. 

ينتج عبارة حرفية )بالتعبير بحرف   -

 وبالتعميم(. 

 يحل معادلة. -

 يختبر تساوي عبارتين حرفيتين.  -

 يختبر صحة متباينة.  -

 توظيف معارف: •

يتمكن من حل وضعيات مشكل  -

)هندسية أو حسابية( بتوظيف حل 

 معادالت. 

اقف: •  اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مو

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز   -

 العاملي بشكل سليم. 

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم   -

 فات الكفاءة الختامية.حسب مواص

 سا10
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يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم   - سب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( )ح

 حسب مواصفات الكفاءة الختامية.
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 إنشاء مثلث بمعرفة: .1

 طول ضلع والزاويتين املجاورتين له.  -
 طولي ضلعين والزاوية املحصورة بينهما. -
 أطوال األضلع الثلثة.  -

 
 مساحة مثلث. حساب  .2

 إنشاء الدائرة املحيطة               بمثلث.              .3

 حساب مساحة قرص نصف قطره معلوم .4

 

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

طرح وضعية انطلقية يتطلب حلها تجنيد تقنيات وخواص متعلقة باملثلث والدائرة   -

 .لتبرير بعض النتائج

 بخصوص وضعيات البناء: 

 تتضمن إنشاءات ملقاربة مفهوم املثلثات املتقايسة وذلك باستعمال التطابق. وضعيات  -

وضعيات لحساب مساحة املثلث نعتمد فيها أوال على القص واللصق ثم على مساحات   -

 األشكال املدروسة سابقا )املستطيل، املثلث القائم، متوازي األضلع( 

 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول 

 املقطع(

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 اكتساب معارف: •

 يحسب مساحة مثلث.  -

ينش ئ الدائرة املحيطة بمثلث ويتعرف  -

 على خاصية محاور أضلعه. 

يحسب مساحة قرص )استنتاج القاعدة  -

 بمقاربة الحصر(

 توظيف معارف: •

زواياه  ينش ئ مثلث بمعرفة أقياس -

 وأطوال أضلعه. 

اقف: •  اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مو

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز   -

 العاملي بشكل سليم. 

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم   -

 حسب مواصفات الكفاءة الختامية.
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ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. الدماج الكلي )خلل األسبوع ما قبل االختبار األول(
ّ
 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعل

املعايير املعتمدة في تقويم الكفاءات  

)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام والتقان( 

 حصة

 سا(1-2)

 االختبار الثاني

وضعيات بسيطة لتقويم بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقويم املستوى األول املستهدف 

ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.
ّ
 من الكفاءة الشاملة )تتعل

 

 

 

 أسبوع 
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 بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين املاّدة )العددي، الهندس ي، الدوال وتنظيم معطيات(.يحل مشكلت ويستعمل بعض أدوات االستدالل االستنتاجي في بناء براهين بسيطة الكفاءة الشاملة: 

 الفصل الثالث 

ف مكتسباته في مختلف مياديناملستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة: 
ّ
 املاّدة )العددي، الهندس ي، الدوال وتنظيم معطيات(.  يحّل مشكلت، ويبّرر نتائج، ويوظ

وعنوان  رقم 

مي 
ّ
 املقطع التعل

 هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة بالبناء والرساء والدماج 
مية وبعض السياقات املمكنة  

ّ
توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات املكونة للمقاطع التعل

م )داخل و/أو خارج القسم( 
ّ
 لها، وسبل تسييرها ألجل التعل

ك 
ُّ
معايير ومؤشرات لتقويم مدى تمل

 نماء وتنصيب الكفاءاتاملوارد، إ

تقدير الحجم  
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 التعرف على وضعية تناسبية من جدول أعداد. .1

 إتمام جدول أعداد يمثل تناسبية.  .2

 تعيين الرابع املتناسب.  .3

 حساب نسبة مئوية وتوظيفها.  .4

 حساب مقياس خريطة أو تصميم واستعماله.  .5

 القياس )أطوال ومساحات وحجوم(. تحويل وحدات  .6

 السلسل الحصائية .7

قراءة معطيات إحصائية في شكل جداول أو تمثيلت   .8
 بيانية )منحنيات ومخططات(. 

 فهم معطيات إحصائية وتفسيرها.  .9

تمثيل معطيات إحصائية بمخططات باألعمدة أو  .10
 بمخططات دائرية أو نصف دائرية. 

 تنظيم سلسل إحصائية في شكل فئات. .11

 حساب التكرارات والتكرارات النسبية. .12

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

وضعية انطلقية يتطلب حلها تجنيد خواص التناسبية والنسبة املئوية وتحويل وحدات   -

 القياس واستخدام الجداول واملخططات والتمثيلت البيانية. 

 بخصوص وضعيات البناء:

 وضعيات للتعّرف على التناسبية أو الل تناسبية.  -
 وضعيات للبحث عن الّرابع املتناسب  -
 وضعيات للمقارنة )باستعمال النسبة املئوية أو إجراءات أخرى مرتبطة بالتناسبية(.  -
وضعيات توظف فيها إجراءات مختلفة لكمال جداول تناسبية ويكون التركيز على   -

 استعمال الرابع املتناسب.  
 يات الستخراج معلومات من وثيقة أو ترجمة بيان. وضع -
 وضعيات لجمع معطيات وتنظيمها في جداول. -
 وضعيات لتمثيل معطيات بمخططات  -
وضعيات لتوظيف أدوات إحصائية بهدف تحليل معلومات، يستحسن أن تكون من  -

محيط التلميذ )أعمار، قامات ومقاسات، ....( وكذلك من مواد أخرى وبالخصوص  

 ا )توزيع السكان، مساحات القارات، املناطق الزراعية، النتاج(. الجغرافي

 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   - -

م الدماج )إدماج موارد املقطع( -
ّ
 تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 عية تقويمية ملوارد املقطع.تناول وض -

معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول 

 اكتساب معارف: •

يميز أو يتمم جداول أعداد تمثل وضعية   -

 تناسبية. 

 يحسب الرابع املتناسب.  -

 يحسب مقياس خريطة. -

يجٌمع سلسل إحصائية في فئات  -

 متساوية املدى.

يحسب التكرارات املطلقة والتكرارات  -

 النسبية.

 توظيف معارف: •

يوظف التناسبية في حساب نسبة مئوية،   -

خريطة أو  مقارنة حصص، حساب مقياس 

 تصميم وتحويل وحدات القياس. 

يوظف النسب املئوية في مقارنة   -

 الحصص.

يوظف املقياس في إنجاز تكبير أو تصغير   -

 شكل هندس ي معطى.

يجمع معطيات سلسل إحصائية في   -

 .فئات وينظمها في جداول 

يجري تحويلت الوحدات على املقادير  -
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 املقطع(

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 املتناولة. 

اقف: •  اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مو

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز   -

 العاملي بشكل سليم. 

 عرض بلغة سليمة. يصوغ ويحرر وي - 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم   -

 حسب مواصفات الكفاءة الختامية.
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 بخصوص الوضعية االنطالقية:

 ا تجنيد موارد املقطع. طرح وضعية انطلقية يتطلب حله  -

 بخصوص وضعيات البناء: 

وضعيات للعمل على املجسمات نفسها )وليس فقط على تمثيلتها( وأخرى للنتقال من   -

 املجسمات إلى تمثيلتها. 

وضعيات ترتكز على أشياء من الفضاء تتعلق باملوشور القائم وأسطوانة الدوران،   -

 وتستدعي من التلميذ:

 تمثيلت لها باليد الحرة، ثّم باستعمال األدوات.رسم  ✓

 وصفها، إنجاز تصميم مناسب ✓

 كتابة برنامج يسمح بإنجاز تصميم مناسب لها.  ✓

 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 تناول وضعيات متنوعة لرساء املوارد التي تم بناؤها خلل هذا املقطع   -

م الدماج ) -
ّ
 إدماج موارد املقطع(تناول وضعيات تعل

 حل الوضعية االنطلقية.  -

 تناول وضعية تقويمية ملوارد املقطع. -

معالجة بيداغوجية تتعلق بالنقائص والصعوبات املحتملة او املسجلة خلل تناول 

 اكتساب معارف: •

القائم يتعرف على املوشور  -

 وأسطوانة الدوران. 

 توظيف معارف: •

يصنع موشورا قائما واسطوانة الدوران   -

 بأبعاد معطاة.

يحسب مساحة وحجم كل من املوشور  -

 القائم واسطوانة الدوران. 

القائم    - املوشور  من  لكل  تمثيل  يرسم 

 واسطوانة الدوران باملنظور متساوي القياس. 

قائم  ينجز تصميما موافقا ملوشور  -

 واسطوانة الدوران بأبعاد معلومة. 

 يربط تصميما بمجسم مركب والعكس. -

اقف: •  اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مو

يستعمل الرموز واملصطلحات والترميز   -

 العاملي بشكل سليم. 

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.  - 

 سا12

 أسبوع(  3)



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه
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 املقطع(

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم   -

 مواصفات الكفاءة الختامية. حسب
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ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. الدماج الكلي )خلل األسبوع ما قبل االختبار األول(
ّ
املعايير املعتمدة في تقويم الكفاءات   معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعل

لألدوات، )الوجاهة، االستعمال السليم 

 االنسجام والتقان( 

 حصة

 سا(1-2)

 االختبار الثالث
لتقويم املستوى األول املستهدف  وضعيات بسيطة لتقويم بعض املوارد ووضعية إدماجية

ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.
ّ
 من الكفاءة الشاملة )تتعل

 أسبوع 

مات التقويم هندسةثالثا: 
ّ
م خالل حسب التحصيلي للتعل

ّ
ط التعل

ّ
  الدراسيةالفصول  التقدم في تنفيذ مخط

م؟   )الجانب اإلجرائي(  كيف أقّوم؟ )أنماط األسئلة و/ أو املشكالت( بماذا أقّوِّم؟ )موارد و/ أو كفاءات(  ماذا أقّوم؟ )الوقفات التقويمية( متى أقّوِّ

 :الفروض

مات  %60إلى   50بعد إنجاز ما بين 
ّ
من التعل

 املعني.  الدراس ي  املبرمجة للفصل

ك املوارد املعرفية 
ّ
 مدى إرساء وتمل

ر،   )املستويات الدنيا من صّنافة
ّ
بلوم: التذك

 الفهم والتطبيق( 

 

 أسئلة مباشرة؛ -

 مشكلت مغلقة )معلومة النتيجة ومحّددة األداة(؛ -

مشكلت إعادة االستثمار و/ أو التحويل )وضعيات   -

مماثلة لتلك التي تّم استخدامها في بناء وإرساء املوارد  

 املعرفية وأخرى مغايرة لها(.

فصل  في كل سا(  01مدته ساعة )واحد  كتابي إجراء فرض -

باملوارد املعرفية موضوع الفرض  يتعلق ، بحيثدراس ي 

  املدروسة خلل الفصل الدراس ي املعني مع ضمان استقللية

 .بعض عن بعضها  األسئلة واملشكلت

 االختبارات:

مات املبرمجة للفصل
ّ
الدراس ي  بعد إنجاز كّل التعل

م(.
ّ
ط التعل

ّ
  املعني )حسب مخط

ك املوارد املعرفية؛  -
ّ
 مدى تمل

مختلف مدى    - وإدماج  تجنيد  على  القدرة 

إنماء   )مدى  بة 
ّ

مرك مشكالت  حل  في  املوارد 

 الكفاءات(.  

 مشكلت مغلقة؛  -

 مشكلت التحويل؛  -

إدماجية  - وقليلة    مشكلت  املوارد  )متعّددة  بة 
ّ
مرك

 التوجيه(. 

سا( في كل فصل   02)  مدته ساعتينكتابي واحد    اختبارإجراء    -

 :جزأين بحيث يتضمن موضوع االختبار دراس ي 

 الجزء األول: مماثل ملا هو الحال في الفرض؛  •

إدماجية • وضعية  عن  عبارة  الثاني:  يفّضل   الجزء  بة، 
ّ
مرك

 أن تقحم فيها موارد من الفصل أو الفصلين السابقين.  

 حسب الفصول الدراسية  املعنية بالوقفة التقويمية األولى )الفرض( تقدير املوارد املعرفية

 بعد إنجاز املورد األول من املقطع الثاني الفصل األول 

 الخامس.بعد إنجاز املورد الثالث من املقطع  الفصل الثاني 

 بعد إنجاز املقطع السابع  الفصل الثالث

 


