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 وي للتعلمات وآليات تنفيذهاملخطط السن

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
                                                                                               العامة للتربية الوطنية                                                                                                        ملفتشية ا                     للتعليمالعامة املديرية 

                   مديرية التعليم املتوسط 

 

      

 

 لوم الفيزيائية والتكنولوجياعال املادة: 
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 2022/ 2021 السنة الدراسية:
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 ة مـــــدـقـم

بناء وإرساء وإدماج  تعّد   عملية  لتنظيم وضبط  أساسية  بيداغوجية  السنوية سندات  التعّلم  الاّلزمة إلمناء  مييوتقخمططات  املناهج   املوارد  املستهدفة يف  الكفاءات  وتنصيب 
املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه يتوّجب حتيينها مطلع    املخّططات ملختلف  ه، وحىت تستجيب هذ يمهايتق  التعليمية لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري

 كل سنة دراسية بصفة آلية. 
اإلطار،   إقراضمن هذا  االستثنائي خالل  ويف ظل  التمدرس  بنظام  العمل  الدراسية  ر مواصلة  استمرار هتديد    2022/ 2021السنة  (، فقد 19  -وابء كوروان )كوفيدجراء 

العلوم الفيزايئية لدراسة مادة  ائييوفره هذا النظام االستثنعلى أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي الدراسية   التعّلم هلذه السنةرة الرتبية الوطنية على إعداد خمّططات اعملت وز 
ع، ويف مراحل بنائها وإرسائها  على مبدأ االقتصاد يف املوارد املعرفية، قدر املستطا   ة الدراسي  إعداد خمّططات التعّلم هلذه السنة ، فقد ُعمل يف  من مرحلة التعليم املتوسط  والتكنولوجيا

 احلجم الساعي السنوي املتاح. لدى التالميذ يف القسم مبا يتناسب و 
رجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجلّيد لوعليه، فإنه يتعّّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخّطط التعّلمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، وا

   ملرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة. لكل احلصص التعليمية/ التعّلمية مبا يكفل تنفيذ املخّطط التعّلمي وفق وترية تعّلم مالئمة للتالميذ، ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات اواجلاد  
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ج من مرحلة التعليم  المتوس ط ملمح التخر 

 وبناء المعلومة، والبحث عن مكي فة تكنولوجية وإنجاز مشاريع للطاقة واآلمن واالستخدام الرشيد  المادة بتطويع يومية، مرتبطةلا الحياة من مشكالت  را على حلقاد م يكون المتعل  

 ظل في كنولوجية،قات التوالتطبي ياءوالكيم  ت الفيزياءاالمج في األساسية  فاهيمالم بناء في التجريبي االستقصاء والمنهج في  العلمية مستخدما المساعي علمي، طابع كفاءات ذات 

 .واالتصال تكنولوجيات اإلعالم موظفا احترام البيئة،

 

ج من الطور   ملمح التخر 

الت ) والطاقة الحركة قليكية( ن الميكان بالظواهر والمنهجية المتعل قة المعرفية الموارد  بتوظيف مرتبطة القريب والبعيد، المحيط من مشكالت  يحل   الت  والتحو   المادية( التحو 

 .واالتصال  بتكنولوجيات اإلعالم ومستعينا المنهج التجريبي على ، معتمدا) باأللوانالرؤية  (والضوء)المستمر في النظام (والكهرباء) الكيميائية

 

 الكفاءة الشاملة

والتحوالت المادية )التحوالت الكيميائية(    ونقلها(ركة حكانيكية )اللظواهر الميية المتعل قة بامنهجوال ف الموارد المعرفيةي ظيحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد، مرتبطة بتو

 والكهرومغناطيسية، معتمدا على المنهج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
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 ( لثانية السنة ا)  التعلماتبناء ل  السنويخطط مال  -1

 األول لصفال

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

 إلرساء واإلدماجالموارد المعرفية المستهدفة بالبناء وا هيكلة المقاطع التعلمية 
المكونة  ط الوضعياتبخصوص أنما توجيهات

 لها.الممكنة  تالسياقا  وبعض ةالتعلميللمقاطع 

 

 مالحظات 

تقدير الجحم  

 الزمني

 تشخيص ومجانسة وتقويم – االتفاق على ميثاق الوقاية داخل القسم
األسبوع 

 األول

المادة  

 وتحوالتها 

 ة(:  المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجي 

 -المحلول المااائي -خالئط لا  –نتيجة القياس بالوحدات المناسبة    نعالتعبير    -  قياس بعض المقادير

 بااين سااببية أو منطقيااة عالقااات إيجاااد -النمذجااة باألشااكال واأللااوان –اوتغي راتهاا  المااادة حاااالت

 أو التصاانيف ،الوصااف وأ السؤالل أج من البسيطة المالحظة المعلومات، استقصاء - المعطيات

 ،المقارنااة ،بيانيااة ةدأعماا  جداول، م،سر ،)صور تجريبية نتائج من معلومات اجراستخ - برتيالت

 .نتيجة لتفسير فرضية احراقت -(  االستنتاج التحليل،

 تخص مشكلة إثارة (لألجسام والكيميائية الفيزيائية بالتحوالت قةمتعل   انطالق وضعية طرح -1

 ط(. يوالمح البيئة على المحافظة في هاغاللواست  ئييمياوالك الفيزيائي :التحول ينوع بين التمييز

 .اقتراح المشروع التكنولوجي : ولوجيالتكن  عورالمشح طر *

 :اآلتية بالموارد قتتعل   جزئية  تعلمية وضعيات تناول -2

 .منهما كل ومميزات الكيميائي والتحول الفيزيائي التحول - 1.2

 .الكيميائي والتحول ئيالفيزيا التحول خالل تلةالك انحفاظ - 2.2

 .اإلدماج متعل   وضعية -3

 التلميذ محيط من والكيميائية الفيزيائية لتحوالتا بين بالتمييز ق تتعل   يميةيتق وضعيات تناول -4

 .الكتلة انحفاظ مبدأ تطبيق مع

 :اآلتية بالموارد قتتعل   جزئية  تعلمية وضعيات تناول -5

 .الكيميائية التحوالت ضعب  لتفسير الجزيئي لنموذجا توظيف - 1.5

 .الكيميائية تحوالتلا بعض عن للتعبير ائيةيميالك الرموز توظيف - 2.5

 .اإلدماج متعل   وضعية -6

 .االنطالق وضعية حل -7

 . ماتالتعل   إدماج وضعية -8

 (. الختامية الكفاءة متقيي) مرحلي يمي تق -9

 . محتملة بيداغوجية معالجة -10

 أنظر الوثيقة المرافقة:  

خاصة بتناول بعض  لصعوبات الثلة لبعض امأ

 .المفاهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلية أثناء  كتسبات القاعى المرت -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 

 

 

 

 

 

 

 أسبوع 10
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 ة.يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة بحركة األجسام وكيفية نقل الحرك: الكفاءة الختامية

لظواهر ا

 الميكانيكية 

 عرفية والمنهجية(: لقبلية )المالمكتسبات ا

 رسم،  صور،)  تجريبية نتائج من معلومات اجراستخ  -  موضعللت  يةالمكان  المعالم استخدام

 بين سببية أو منطقية عالقات إيجاد  -(  االستنتاج  التحليل، المقارنة، بيانية، أعمدة جداول،

 . المعطيات

 

 عةسر تناول  مع معين لمرجع بالنسبة لجسم كيةحرال بالحالة متعل قةنطالق االوضعية حطر -1

 نقل وطرق وسرعتها األجسام حركة تخص مشكلة كة( إثارةحر ال نقل وطرق المتحرك الجسم

 (. الحركة

 .اقتراح المشروع التكنولوجي :التكنولوجي  المشروعح طر *

 :آلتيةا بالموارد قتتعل   جزئية  ميةتعل   وضعيات تناول -2

 .لمرجع ةنسببال لجسم يةالحرك الحالة - 1.2

 .صلب جسم من نقطة حركة - 2.2

 

 افقة: الوثيقة المرأنظر 

خاصة بتناول بعض  الصعوبات ال أمثلة لبعض

 يم.المفاه

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 

 أسابيع 3

 الفصل الثاني 

 دماجهدفة بالبناء واإلرساء واإلالموارد المعرفية المست هيكلة المقاطع التعلمية 
ة ضعيات المكونبخصوص أنماط الوات توجيه

 الممكنة لها. تاقا السي  وبعض يةالتعلمللمقاطع 

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

الظواهر 

 الميكانيكية 

 حركة نقاط من جسم صلب - 3.2

 المتحرك سرعة -2-4

 .اإلدماج متعل   وضعية -3

 .معين مرجع في كمتحر   حركة وطبيعة نوع بتحديد قتتعل   ميةيي تق وضعيات -4

 :اآلتي ردبالمو قتتعل   جزئية  ميةتعل   تعياوض تناول -5

 .الحركة نقل  -

 االنطالق.  يةوضع حل -6

 .ماتالتعل   إدماج وضعية -7

 (. الختامية الكفاءة متقيي (مرحلي يمي تق -8

 محتملة  بيداغوجية معالجة -9

 

 

 

 

صوير متعاقب لتعقب موضع استغالل وثيقة ت

 صلب.  سمج نقاط منو نقطة أ

 

 أسابيع 9
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 الث الفصل الث

 التكنولوجية من الحياة اليومية. ه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقاتت من محيطيحل مشكال  يةالكفاءة الختام

 واإلدماجالموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء  هيكلة المقاطع التعلمية 
نة كولوضعيات المبخصوص أنماط ا توجيهات 

 ا.الممكنة له تياقا الس وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

الظواهر 

الكهربائية  

 والمغناطيسية 

 المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(:

للتي ار الكهربائي    –تركيب دارة كهربائية    نتائج من معلومات اجراستخ  -الجهة االصطالحية 

 بين سببية أو منطقية عالقات ديجاإ  -(  االستنتاج  التحليل، ول، جدا ،رسم  ،ر)صو  تجريبية

 . المعطيات

 

 عن والمتولد مغناطيس  عن المتولد المغناطيسي والحقل بالمغانط قةمتعل   انطالق وضعية حطر  -1

 يارالت لمرور المغناطيسي األثر يقاتتطب  تتناول التلميذ محيط من مشكلة إثارة (الكهربائي التيار

 .) ناقل في الكهربائي

 .نولوجيالمشروع التكاقتراح  :نولوجي لتكا المشروعح طر *

 :اآلتية بالموارد قتتعل   جزئية  تعلمية وضعيات تناول -2

 .الحديد وتمغنط المغانط - 1.2

 .مغناطيس عن المتولد المغناطيسي الحقل - 2.2

 .كهربائي تيار عن المتولد المغناطيسي الحقل - 3.2

 . اليومية ةالحيا في ةناطيسيومغالكهر بتطبيقات تتعلق  ييميةقت  وضعيات اولنت -3

 .االنطالق وضعية حل - 4

 .التعلمات إدماج وضعية -5

 (. الختامية الكفاءة يميتق ) مرحلي يمي تق -6

 . محتملة بيداغوجية معالجة -7

 

 أنظر الوثيقة المرافقة: 

بعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض  أمثلة ل

 المفاهيم.

 

 

 

 

 

 

  المكتسبات القبلية أثناء اعىتر -

 ها.في المرتبط ب اول المورد المعرتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسابيع 06

 

 
 :(الميادينفي )  مالحظة عامة

 . يتزامن مع نهاية المقطع التعلمي   تقديم تقرير كتابيفي إطار التعلم الذاتي ل ( الوضعيةبحسب ما تقتضيه )وضعية االنطالق  ومنهجية حل مكن إسناد مهمة اقتراح فرضيات ي   -
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 ( لثانيةالسنة ا) يم البيداغوجييلتقل السنوي مخطط ال -2

 الكفاءات والمعايير  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءةمعايير التحكم في  ية الكفاءة الختام 
 تقويم تشخيصي  

ول 
أل
ل   ا

ص
الف

 

يحل مشكالت من محيطه متعلقة 

بالتحوالت الكيميائية مستعمال التفاعل  

 ائي ذج للتحول الكيمينموالكيميائي ك

 أو كيميائيا  كان تحوال فيزيائيا ادي من محيطه إنى تحول ميتعرف عل  •

 زيائي من انحفاظ الكتلة في التحول الفييتحقق  •

 تحول الكيميائي ظ الكتلة في اليتحقق من انحفا •

 يميز بين الجزيء والذرة •

 يستخدم النموذج الجزيئي  •

 يوظف الرموز الكيميائية  •

 ات والجزيئات لذرايعرف رموز بعض  •

ال
ي 
ل الثان

ص
ف

 

ومية متعلقة ل مشكالت من الحياة الي حي

 الحركة.ألجسام وكيفية نقل بحركة ا

 الة الحركة أو السكون يستخدم المرجع في تعيين ح •

 يميز بين أنواع المسارات  •

 : يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع  •

 والحركة الدورانية   الحركة اإلنسحابيةيميز بين  •

 فهوم السرعة ف م: يوظ •

 السرعة ادا إلى مخطط تظمة والمتغيرة استنيميز بين الحركة المن •

 لحركات أنواع نقل ا فيوظ •

 يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة  •

ل   الث
ص
الف

ث 
ال

 

يحل مشكالت من محيطه المتعلقة  

بالظواهر الكهرومغناطيسية في 

التطبيقات التكنولوجية من الحياة  

 اليومية.

 المغناطيسية  اد يكشف عن المو •

 غناطيس ز بين قطبي ميمي •

 غنط يميز بين طرق التم •

 ت طيس الدائم والمؤقيميز بين المغنا •

 المحيط بالمغناطيس  يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء •

 رف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي عي •

 يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي  •
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 الموارد •

 مالحظات  تقويم بالمستهدفة التعلمات ال  الميدان عاالسبو الفصل ى المستو

سنة
ال

 
الثانية 
 

 المادة وتحوالتها  /// األول
  المختلفة التحوالت بعض بين بالتمييز تتعل ق يميةيتق  وضعيات تناول

 الكتلة انحفاظ مبدأ  تطبيق مع  التلميذ محيط من

 

 /// الثاني 
 هرواالظ

نيكية الميكا  

 عمرج   فيرك متح حركة وطبيعة نوع دبتحدي تتعلق ةيمي يتق ضعياتو

 .معين

 

 /// الثالث 

 لظواهرا

  الكهربائية

 والمغناطيسية 

  الحياة في  ةالكهرومغناطيسي  بتطبيقات تتعلق يميةيتق وضعيات

 اليومية 

 

 


