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مـقـدمـــــة
تع ّد خمططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقييم املوارد الالّزمة إلمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج
يتوجب حتيينها مطلع
التعليمية لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقييمها ،وحىت تستجيب هذه املخطّطات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه ّ

كل سنة دراسية بصفة آلية.

ضمن هذا اإلطار ،ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خالل السنة الدراسية  2022/2021جراء استمرار هتديد وابء كوروان (كوفيد ،)19 -فقد
عملت وزارة الرتبية الوطنية على إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة العلوم الفيزايئية
والتكنولوجيا من مرحلة التعليم املتوسط ،فقد ُعمل يف إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على مبدأ االقتصاد يف املوارد املعرفية ،قدر املستطاع ،ويف مراحل بنائها وإرسائها
لدى التالميذ يف القسم مبا يتناسب واحلجم الساعي السنوي املتاح.
يتعّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخطّط التعلّمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية ،والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجليّد
وعليه ،فإنه ّ

واجلاد لكل احلصص التعليمية /التعلّمية مبا يكفل تنفيذ املخطّط التعلّمي وفق وترية تعلّم مالئمة للتالميذ ،ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.
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ملمح التخرج من مرحلة التعليم المتوسط
يكون المتعلم قادرا على حل مشكالت من الحياة اليومية ،مرتبطة بتطويع المادة واالستخدام الرشيد واآلمن للطاقة وإنجاز مشاريع تكنولوجية مكيفة والبحث عن المعلومة ،وبناء
كفاءات ذات طابع علمي ،مستخدما المساعي العلمية في االستقصاء والمنهج التجريبي في بناء المفاهيم األساسية في مجاالت الفيزياء والكيمياء والتطبيقات التكنولوجية ،في ظل
احترام البيئة ،موظفا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ملمح التخرج من الطور
يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد ،مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالظواهر الميكانيكية) نقل الحركة والطاقة( والتحوالت المادية) التحوالت
الكيميائية (والكهرباء )في النظام المستمر(والضوء) الرؤية باأللوان(  ،معتمدا على المنهج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
الكفاءة الشاملة
يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد ،مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالظواهر الميكانيكية (الحركة ونقلها) والتحوالت المادية (التحوالت الكيميائية)
والكهرومغناطيسية ،معتمدا على المنهج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
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 -1المخطط السنوي لبناء التعلمات (السنة الثانية)
الفصل األول
الكفاءة الختامية :يحل مشكالت من محيطه متعلقة بالتحوالت الكيميائية مستعمال التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي
المقاطع التعلمية

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة
للمقاطع التعلمية وبعض السياقات الممكنة لها.

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج

مالحظات

االتفاق على ميثاق الوقاية داخل القسم – تشخيص ومجانسة وتقويم

المادة
وتحوالتها

أنظر الوثيقة المرافقة:
المكتسبات القبلية (المعرفية والمنهجية):
قياس بعض المقادير  -التعبير عن نتيجة القياس بالوحدات المناسبة – الخالئط  -المحلول المااائي -أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض
حاااالت المااادة وتغيراتهاا– النمذجااة باألشااكال واأللااوان -إيجاااد عالقااات منطقيااة أو سااببية بااين المفاهيم.
المعطيات  -استقصاء المعلومات ،المالحظة البسيطة من أجل السؤال أو الوصااف ،التصاانيف أو
الترتيب  -استخراج معلومات من نتائج تجريبية (صور ،رسم ،جداول ،أعمادة بيانيااة ،المقارنااة،
التحليل ،االستنتاج)  -اقتراح فرضية لتفسير نتيجة.
 -1طرح وضعية انطالق متعلقة بالتحوالت الفيزيائية والكيميائية لألجسام )إثارة مشكلة تخص
التمييز بين نوعي التحول :الفيزيائي والكيميائي واستغاللها في المحافظة على البيئة والمحيط).
*طرح المشروع التكنولوجي  :اقتراح المشروع التكنولوجي.
 -2تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 - 1.2التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي ومميزات كل منهما.
 - 2.2انحفاظ الكتلة خالل التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.
 -3وضعية تعلم اإلدماج.
 -4تناول وضعيات تقييمية تتعلق بالتمييز بين التحوالت الفيزيائية والكيميائية من محيط التلميذ
مع تطبيق مبدأ انحفاظ الكتلة.
 -5تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 - 1.5توظيف النموذج الجزيئي لتفسير بعض التحوالت الكيميائية.
 - 2.5توظيف الرموز الكيميائية للتعبير عن بعض التحوالت الكيميائية.
 -6وضعية تعلم اإلدماج.
 -7حل وضعية االنطالق.
 -8وضعية إدماج التعلمات.
 -9تقييم مرحلي (تقييم الكفاءة الختامية).
 -10معالجة بيداغوجية محتملة.
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تقدير الجحم
الزمني
األسبوع
األول

 تراعى المكتسبات القبلية أثناءتناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 10أسبوع
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الكفاءة الختامية :يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة بحركة األجسام وكيفية نقل الحركة.
أنظر الوثيقة المرافقة:
المكتسبات القبلية (المعرفية والمنهجية):
استخدام المعالم المكانية للتموضع  -استخراج معلومات من نتائج تجريبية (صور ،رسم ،أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض
جداول ،أعمدة بيانية ،المقارنة ،التحليل ،االستنتاج)  -إيجاد عالقات منطقية أو سببية بين المفاهيم.
المعطيات.

الظواهر
الميكانيكية

 تراعى المكتسبات القبلية أثناءتناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 -1طرح وضعيةاالنطالق متعلقة بالحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع معين مع تناول سرعة
الجسم المتحرك وطرق نقل الحركة) إثارة مشكلة تخص حركة األجسام وسرعتها وطرق نقل
الحركة).
*طرح المشروع التكنولوجي  :اقتراح المشروع التكنولوجي.
 -2تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 - 1.2الحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع.
 - 2.2حركة نقطة من جسم صلب.

3أسابيع

الفصل الثاني
المقاطع التعلمية

الظواهر
الميكانيكية

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة
للمقاطع التعلمية وبعض السياقات الممكنة لها.

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج
- 3.2حركة نقاط من جسم صلب
 -4-2سرعة المتحرك
 -3وضعية تعلم اإلدماج.
 -4وضعيات تقييمية تتعلق بتحديد نوع وطبيعة حركة متحرك في مرجع معين.
 -5تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالمورد اآلتي:
 نقل الحركة. -6حل وضعية االنطالق.
 -7وضعية إدماج التعلمات.
 -8تقييم مرحلي) تقييم الكفاءة الختامية).
 -9معالجة بيداغوجية محتملة
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مالحظات

تقدير الجحم
الزمني

استغالل وثيقة تصوير متعاقب لتعقب موضع
نقطة أو نقاط من جسم صلب.

9أسابيع
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الفصل الثالث
الكفاءة الختامية يحل مشكالت من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
المقاطع التعلمية

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة
للمقاطع التعلمية وبعض السياقات الممكنة لها.

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج
المكتسبات القبلية (المعرفية والمنهجية):
تركيب دارة كهربائية – الجهة االصطالحية للتيار الكهربائي  -استخراج معلومات من نتائج
تجريبية (صور ،رسم ،جداول ،التحليل ،االستنتاج)  -إيجاد عالقات منطقية أو سببية بين
المعطيات.

 -1طرح وضعية انطالق متعلقة بالمغانط والحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس والمتولد عن
التيار الكهربائي )إثارة مشكلة من محيط التلميذ تتناول تطبيقات األثر المغناطيسي لمرور التيار
الكهربائي في ناقل(.
الظواهر
*طرح المشروع التكنولوجي  :اقتراح المشروع التكنولوجي.
الكهربائية  -2تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 - 1.2المغانط وتمغنط الحديد.
والمغناطيسية
 - 2.2الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس.
 - 3.2الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي.
 -3تناول وضعيات تقييمية تتعلق بتطبيقات الكهرومغناطيسية في الحياة اليومية.
 - 4حل وضعية االنطالق.
 -5وضعية إدماج التعلمات.
 -6تقييم مرحلي (تقييم الكفاءة الختامية).
 -7معالجة بيداغوجية محتملة.

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

مالحظات

تقدير الجحم
الزمني

 تراعى المكتسبات القبلية أثناءتناول المورد المعرفي المرتبط بها.

06أسابيع

مالحظة عامة (في الميادين):
 -يمكن إسناد مهمة اقتراح فرضيات ومنهجية حل وضعية االنطالق (بحسب ما تقتضيه الوضعية) في إطار التعلم الذاتي لتقديم تقرير كتابي يتزامن مع نهاية المقطع التعلمي.
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 -2المخطط السنوي للتقييم البيداغوجي (السنة الثانية)
• الكفاءات والمعايير
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الفصل األول
الفصل الثاني

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

الفصل الثالث

الكفاءة الختامية

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

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

معايير التحكم في الكفاءة
تقويم تشخيصي
• يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحوال فيزيائيا أو كيميائيا
• يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي
• يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي
• يميز بين الجزيء والذرة
• يستخدم النموذج الجزيئي
• يوظف الرموز الكيميائية
• يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات
• يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون
• يميز بين أنواع المسارات
•  :يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع
• يميز بين الحركة اإلنسحابية والحركة الدورانية
•  :يوظف مفهوم السرعة
• يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة
• يوظف أنواع نقل الحركات
• يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة
• يكشف عن المواد المغناطيسية
• يميز بين قطبي مغناطيس
• يميز بين طرق التمغنط
• يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت
• يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس
• يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي
• يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي
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• الموارد

السنة الثانية

المستوى الفصل

االسبوع

التعلمات المستهدفة بالتقويم

الميدان

األول

///

تناول وضعيات تقييمية تتعلق بالتمييز بين بعض التحوالت المختلفة
المادة وتحوالتها
من محيط التلميذ مع تطبيق مبدأ انحفاظ الكتلة

الثاني

///

الظواهر
الميكانيكية

وضعيات تقييمية تتعلق بتحديد نوع وطبيعة حركة متحرك في مرجع
معين.

الثالث

///

الظواهر
الكهربائية
والمغناطيسية
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وضعيات تقييمية تتعلق بتطبيقات الكهرومغناطيسية في الحياة
اليومية
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مالحظات

