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 وي للتعلمات وآليات تنفيذهاملخطط السن

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
                                                                                               العامة للتربية الوطنية                                                                                                        ملفتشية ا                     للتعليمالعامة املديرية 
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 2021 جويلية



    وآليات تنفيذه اتمللتعل  السنوي  مخطط ال

  

التربية الوطنية     وزارة       1  

 

 

 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 طملمح التخر 

 وبناء المعلومة، البحث عنو مكيّفة تكنولوجية وإنجاز مشاريع للطاقة واآلمن واالستخدام الرشيد  المادة بتطويع رتبطةية، ماليوم  الحياة من مشكالت  يكون المتعلّم قادرا على حل

 ظل في ،التكنولوجيةوالتطبيقات  والكيمياء مجاالت الفيزياء في األساسية  هيمالمفا بناء  في التجريبي االستقصاء والمنهج في  العلمية يالمساع مستخدما علمي، طابع كفاءات ذات 

 .واالتصال تكنولوجيات اإلعالم موظفا احترام البيئة،

 

ج من الط  ور ملمح التخر 

 التحّوالت ) المادية والتحّوالت ) والطاقة الحركة نقل) كيةالميكاني بالظواهر والمنهجية المتعلّقة المعرفية الموارد  فبتوظي  مرتبطة لبعيد،القريب وا المحيط من مشكالت  يحلّ 

 .صالواالت  بتكنولوجيات اإلعالم ومستعينا يالمنهج التجريب  على ، معتمدا) باأللوانالرؤية (والضوء)المستمر في النظام (والكهرباء)ائيةيميالك

 

 لةالكفاءة الشام

كهرباء في النظام المستمر والضوء في الرؤية  اليائية وت الكيملموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالطاقة والتحواليحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد، مرتبطة بتوظيف ا

 ل.ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصاباأللوان معتمدا على المنهج التجريبي 
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 ( لثالثةالسنة ا) التعلماتبناء السنوي لخطط الم .1

 الفصل األول

 اعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية. وتحوالتها موظفا نموذج التف صلة بالمادةحياة اليومية ذات يحل مشكالت من ال :اميةة الختالكفاء

المقاطع  

 التعلمية
 الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة

بخصوص أنماط الوضعيات المكونة توجيهات 

 .الممكنة لها تالسياقا  وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 

تقدير الجحم  

 الزمني

 األسبوع األول  تشخيص ومجانسة وتقويم – االتفاق على ميثاق الوقاية داخل القسم

المادة  

 وتحوالتها 

  المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(:

الكيميائيا الجزيء  -لتحول  نوع    -الذرة    -مفهوم  وانحفاظ  الكتلة  التحول انحفاظ  في  الذرات 

ا  -  الكيميائي  الذرات  الرموز  أنواع  لبعض  الجزيئات    -لكيميائية  لبعض  الكيميائية    -الصيغة 

المائي    استقصاء  -المعطيات   بين سببية أو منطقية عالقات إيجاد  -النمذجة  -المحلول 

 تومامعل استخراج  -الترتيب   أو التصنيف ، الوصف أو أجل السؤال من المالحظة المعلومات،

رسم تجريبية )صور نتائج من االستنتاج(   ،  المقارنة  ول، ،جدا ،  فرضية   اقتراح -التحليل، 

تجارب  -الوحدات( نظام(العالمي   الترميز تطبيق -نتيجة لتفسير  شرط بتغيير بسيطة إجراء 

 ظاهرة. تأثيره على لتحديد واحد تجريبي

 

مية  لحياة اليوا ونمذجتها )إثارة مشكلة من الكيميائية بالتحّوالت متعلّقة انطالق وضعية طرح -1

تخص بعض التحوالت الكيميائية ونمذجتها لتفسيرها مجهريا وكذا استغاللها في المحافظة على  

 البيئة والمحيط(. 

 .اقتراح المشروع التكنولوجي :التكنولوجي  طرح المشروع *

 :اآلتية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات تناول -2

 يميائي.ي بتفاعل كائالتحول الكيمي  نمذجة -1.2        

 التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية. نمذجة -2.2        

 .اإلدماج تعلّم وضعية -3

 :اآلتية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات تناول -4

 بعض العوامل المؤثّرة في التحّول الكيميائي.   -

 .اإلدماج تعلّم وضعية -5

 .االنطالق وضعية حل -6

 لتعلّمات. ا جإدما وضعية -7

 الختامية(.  الكفاءة تقييم) مرحلي تقييم -8

 محتملة  بيداغوجية معالجة -9

  

 أنظر الوثيقة المرافقة:  

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض  

 المفاهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

لنمذجة التحول   (على االقل)تناول نشاطين 

 عنه بمعادلةبير الكيميائي بتفاعل كيميائي والتع

 . كيميائية

 لكهربائي للماء )نشاط بسيط( التحليل ا -

 ياالحتراق التام لفحم هيدروجين  -

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ابيأس 07
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 نبه الكيفي.لطاقة في جاوتحويالتها ومبدأ انحفاظ ا ةنموذج الطاقموظفا يحل مشكالت من الحياة اليومية الكفاءة الختامية: 

 لطاقةا

 جية(:  المكتسبات القبلية )المعرفية والمنه

 المعلومات، استقصاء  -المعطيات   بين سببية أو منطقية عالقات إيجاد  -النمذجة 

 من معلومات استخراج  -الترتيب   أو التصنيف ،الوصف  أو الأجل السؤ من المالحظة

االستنتاج(  التحلي ،رنةالمقا جداول، ،رسم،  صور)   يةبتجري  نتائج  العلمي التعبير  -ل، 

 الوحدات(.  نظام ) العالمي الترميز تطبيق -والكتابي الشفاهي الدقيق واللغوي

 

انحفاظها )إثارة مشكلة   بالطاقة وتحويالتها ومبدإ متعلّقة انطالق وضعية طرح -1 

اقة وهذا  عنها باستخدام نموذج الط يرب تخص تحوالت طاقوية من محيط التلميذ والتع

 ية االقتصاد في استهالكها(.  بغ

 :اآلتية بالموارد تتعلّق جزئية تعلّمية وضعيات تناول -2 

 الوظيفية. السلسلة  -1.2      

 الطاقوية  السلسلة  -2.2      

 .اإلدماج م تعلّ  وضعية -3 

 :ةياآلت بالموارد تتعلّق جزئية تعلّمية وضعيات تناول -4 

 لطاقة.انحفاظ ا   مبدا -1.4     

 استطاعة تحويل الطاقة.  - 2.4     

 .اإلدماج تعلّم  وضعية -5 

تناول وضعيات تقييمية تتعلّق باستطاعة التحويل الطاقوي ومبدأ انحفاظ   -6 

 الطاقة.

 .االنطالق وضعية حل -7 

 .التعلّمات إدماج وضعية -8 

 ة( يمالختا الكفاءة تقييم  (مرحلي تقييم  -9 

 حتملة.م بيداغوجية معالجة -10

 

 

 

 نظر الوثيقة المرافقة: أ

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض  

 المفاهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

الوظيفية   من التركيباتبأقل عدد ممكن االكتفاء  -

ية والسلسلة  لسلة الوظيفلمفهوم السالمنمذجة 

الطاقوية للتطرق لجميع أنماط التحويل الطاقوي 

 ن الطاقة. خزيتل وأشكا

  

طاقة مع التحويل المفيد  أ انحفاظ التناول مبد -

 . وغير المفيد لها دون التطرق للحصيلة الطاقوية

 

عرض  وتتم قراءة فاتورة الكهرباء والغاز  -
لترشيد استهالك الطاقة،  أهم مكوناتها 
 . للحسابات  دون التطرق

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 مرتبط بهاالرفي تناول المورد المع
 

 

 

 

 

 

 ع ابيأس 06

 

 لثانيالفصل ا
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 .نيةاليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط األم  لحياةا يحل مشكالت من  :الكفاءة الختامية

المقاطع  

 التعلمية
 اء واإلرساء واإلدماجن الموارد المعرفية المستهدفة بالب هيكلة

الوضعيات المكونة  بخصوص أنماطتوجيهات 

 الممكنة لها. تالسياقا  وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

الظواهر 

 الكهربائية 

 المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(: 

بطارية  التو وداللة  داللة مصباح  بين  د  –افق  كهربائية  مخّطط  الربط:  وأن  -ارة  اع وخصائص 

الت الدارة الكهربائية المستقصرة  –لط  فّرع، المختالتسلسل،   معلومات استخراج   -تجنّب مخاطر 

مخّطط، نتائج من )صور،  االستنتاج(   المقارنة، جداول، تجريبية   عالقات إيجاد  -التحليل، 

التبليغ بين ببيةس أو منطقية بنص   المعطيات،  أو  بمخّطط   العالمي  رميزتال تطبيق  -والتواصل 

 الكهرباء(. القياس في  وحدات)

 

 متعلّقة بالتيار الكهربائي المستمر والتحويل الطاقوي الكهربائي نطالقاال وضعية طرح -1

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

 ر الدارة الكهربائية(.   صوانحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولّد إلى عنا

 :اآلتية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات ولتنا -2

 النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.    -1.2     

الكهربائي، القوة  شدة التيار الكهربائي، قياس التوتّر الكهربائي المستمر ) التيار - 2.2     

 انون أوم(.  قوالمحّركة الكهربائية، المقاومة الكهربائية 

 الكهربائي الطاقوي  لالتحوي -3.2      

 وضعيّة تعلّم اإلدماج  -3

 تتناول انحفاظ الطاقة أثناء التحويل الطاقوي في الدارات الكهربائية. تقييمية وضعية -4

 .االنطالق وضعية حل -5

 .تعلماتال إدماج وضعية -6

 الختامية(.  الكفاءة يميتق  (مرحلي تقييم -7

 محتملة  يداغوجيةب ةمعالج -8

 

 

 

 

 

 قة: يقة المرافأنظر الوث

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض  

 المفاهيم.

 

 

 

 

 

 

 

ل المقاومة الكهربائية كعنصر من استعما-

عناصر الدارة الكهربائية بقيم معلومة لدراسة  

التيار الكهربائي واستنتاج قانون تأثيرها على شدة 

 شر لها.المبدون التطرق للقياس ا أوم،

 

اعة التحويل قة مع استطدرج مورد انحفاظ الطاي

 كهربائية واحدة( )دارةنشاط واحد بالطاقوي 

 

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسبوع 09

 الفصل الثالث 
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 .الطرحىعي و الجم  تركيبال  جسام باأللوان موظفا نموذجيألية ايحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة برؤ: ةكفاءة الختاميال

المقاطع  

 التعلمية
 الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة

بخصوص أنماط الوضعيات المكونة توجيهات 

 الممكنة لها. تالسياقا  وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

الظواهر 

 لضوئية ا

  منهجية(:لمكتسبات القبلية )المعرفية وال ا

أجل  من البسيطة المالحظة المعلومات، استقصاء، المعطيات بين سببية أو منطقية عالقات إيجاد

 ،رسم، صور)تجريبية  نتائج من معلومات استخراج -الترتيب أو التصنيف ،الوصف أو السؤال

لتفسير اقتراح -(  ج االستنتا  التحليل، ،المقارنة ،بيانية أعمدة ،جداول  التبليغ  -نتيجة   فرضية 

 حوصلة. ببناءأو  بمخطط أو بنصأو تخطيطي  برسم التواصلو

 

العين للجسم باأللوان )إثارة  وشروط رؤيةمتعلّقة بالضوء األبيض   نطالقا وضعية طرح -1

رحي لتفسير  تتناول توظيف نموذجي التركيب الجمعي والتركيب الط  مشكلة من محيط التلميذ

 ؤية العين للجسم باأللوان(.   ر

 .اقتراح المشروع التكنولوجي :التكنولوجي  وعطرح المشر *

 :اآلتية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات تناول -2

 وتركيب الضوء األبيض.  تحليل -1.2     

 الجمعي ونموذج التركيب الطرحي.   التركيب نموذج -2.2     

 الضوء النافذ إلى العين. ؤية جسم بلونر   - 3.2     

 .طالقاالن وضعية حل -3

 .التعلمات إدماج وضعية -4

 الختامية(.  الكفاءة يميتق ) مرحلي تقييم -5

 محتملة  بيداغوجية معالجة -6

 

 

 

 

 

 

 

 

بهدف تحليل وتركيب الضوء األبيض. ننمذج   -

  )نموذجبشعاع  ادر من منبع ضوئي الضوء الص

 للضوء(قيم ت االنتشار المس –الشعاع الضوئي 

 

 

ي ونموذج  ب الجمع ركيتوظيف نموذج الت -

تفسير رؤية جسم بلون  التركيب الطرحي في 

 الضوء النافذ إلى العين

 

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 

 

 
 
 
 

 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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 ( لثالثةالسنة ا) البيداغوجييم  يلتقالسنوي ل مخطط لا -1

 الكفاءات والمعايير  •

 
 معايير التحكم في الكفاءة  ءة الختامية االكف

 قويم تشخيصي ت 
ل
و
أل
ل ا
ص
الف

 

الت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة  يحل مشك

عنه  والتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر  وتح

   بمعادلة كيميائية

 

 يائي يتعرف على التحول الكيم  •

 بتفاعل كيميائي  الكيميائي ينمذج التحول  •

 فاعل الكيميائي بمعادلة  ت يعبر عن ال •

 ن المخبرييحترم قواعد األم  •

واد االبتدائية في التحول الكيميائي وبعض  يربط بين تطور حالة الم •

 لعوامل المؤثرة فيه   ا

  نموذج الطاقةموظفا اليومية يحل مشكالت من الحياة  

 نحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. وتحويالتها ومبدأ ا 

 لهاغ يتصور تركيبة وظيفية ويش •

 ة وظيفية تركيبة وظيفية بواسطة سلسل  يفسر تشغيل •

 تحويل الطاقة يميز بين تخزين الطاقة و  •

 ال السلسلة الطاقوية يفسر اشتغال تركيبة ما باستعم •

 ةيعرف مبدأ انحفاظ الطاق •

 الطاقة   الطاقة واستطاعة تحويليميز بين   •

 وحدات الطاقة  يستخدم •

ي 
ل الثان

ص
الف

 

ية موظفا المفاهيم الكهربائية  ميحل مشكالت من الحياة اليو

لتيار المستمر  شغيل الدارة الكهربائية في نظام االمتعلقة بت

 محترما الشروط األمنية 

 مرور التيار الكهربائي في دارة   يفسر •

 دير المميزة للدارة الكهربائية يعرف المقا •

 ر وشدة التيار  من التوت يقيس كال •

 لكهربائية ايعرف قانوني الشدات والتوترات في الدارة   •

 والتوترات  يتحقق تجريبيا من قانوني الشدات •

 هربائي يحترم قواعد األمن الك •

 ئية يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربا •

 هربائية يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الك •

ث 
ل الثال

ص
الف

 

ية متعلقة برؤية األجسام يحل مشكالت من الحياة اليوم

 . لجمعي والطرحيا باأللوان موظفا نموذجي التركيب 

 يحلل ويركب الضوء األبيض  •

 وظف نموذج التركيب الجمعي   ي •

 نموذج التركيب الطرحي يوظف  •

 معين  يفسر رؤية جسم بلون •
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 الموارد •

 مالحظات  التعلمات المستهدفة بالتقويم  الميدان االسبوع الفصل المستوى 

سنة الثالثة 
ال

 تها المادّة وتحّوال /// األول 

يائي  ّول كيمبنمذجة تح  لّقتتع )أو وضعيتين( يةوضعيّة تقييم تناول

ائية مع دراسة العوامل ه بمعادلة كيميعنبتفاعل كيميائي والتعبير 

 المؤثّرة فيه. 

 

 /// الثاني 
الظواهر  

 كهربائية ال

ستمر  مبالتيّار الكهربائي ال )أو وضعيتين( تتعلّق وضعيّة تقييمية تناول

  بائي والعالقةيمة التوتّر الكهروق (ئية ومميّزاته )شدّتهة كهربافي دار

 بينهما وبين استطاعة التحويل الطاقوي. 

 

 الضوئية الظواهر  /// الثالث 
بنمذجة تركيب ألوان  )أو وضعيتين( تتعلّق وضعيّة تقييمية تناول

 الضوء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


