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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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 لمتوسطحلة التعليم املمح التخرج من مر

 وبناء ومة،المعل والبحث عن مكيفة  تكنولوجية وإنجاز مشاريع للطاقة واآلمن واالستخدام الرشيد المادة بتطويع  مرتبطة اليومية، الحياة من مشكالت يحل

والتطبيقات   والكيمياء يزياءت الفمجاال  في ساسيةاأل بناء المفاهيم في التجريبي االستقصاء والمنهج في العلمية المساعيمستخدما  علمي، طابع كفاءات ذات

 واالتصال. تكنولوجيات االعالم موظفا احترام البيئة، ظل  في التكنولوجية، 

 

 ملمح التخرج من الطور 

 رلمتعلقة بالظواها والمنهجية الموارد المعرفية بتوظيف  المحيط التكنولوجي، أدوات  تخداميم واسق ب  مرتبطة والبعيد،  المحيط القريب من مشكالت يحل

 ، موظفا) لمباشرةا غير  الهندسي( الرؤية والضوء) المتناوب النظام   في (والكهرباء)الشاردية في المحاليل  (ديةالما والتحوالت) الميكانيكية األفعال) الميكانيكية

 واالتصال.  تكنولوجيات االعالم من التجريبي ومستفيدا المنهج

 

 الشاملة  الكفاءة

 بالظواهر المتعلقة والمنهجية المعرفية الموارد بتوظيف  ،التكنولوجي  المحيط أدوات  واستخدام بفهم مرتبطة د، بعي وال القريب لمحيطا من مشكالت يحل

 ، ) اشرةالمب  غير الرؤية) الهندسي والضوء) المتناوب النظام في (والكهرباء)دية الشار المحاليل في (المادية والتحوالت) كيةالميكاني )األفعال  الميكانيكية

 .صالواالت  تكنولوجيات اإلعالم من ومستفيدا التجريبي هجمنال موظفا
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 ( ةلرابع ة االسن) التعلماتبناء السنوي لخطط الم .1
 

 الفصل األول

 .التيار الكهربائي في النظام المتناوب لتيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائصا يومية متعلقة باستغالليحل مشكالت من الحياة ال ة: الكفاءة الختامي

المقاطع  

 ةعلميالت
 ء واإلرساء واإلدماجالموارد المعرفية المستهدفة بالبنا هيكلة

بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع  توجيهات 

 الممكنة لها.  تالسياقا وبعض التعلمية

 

 مالحظات 

تقدير الجحم  

 الزمني

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

هر الظوا

 لكهربائية ا

 منهجية(: المكتسبات القبلية )المعرفية وال 

الكهربائي للتيّار  الدوراني  ال  -النموذج  الكهربائي  والتوتّر   -مستّمر  التيّار  التيّار  شدّة 

 من البسيطة ظةحالمال المعلومات،  استقصاء -ان واستطاعة التحويل الكهربائي  الكهربائي

السؤال تجريبية   نتائج من معلومات استخراج -بترتيال أو التصنيف الوصف، أو أجل 

 .نتيجة فرضية لتفسير اقتراح -التحليل، االستنتاج(  جداول، ،مخّطط ،صور)

 

الكهربائي متعلّقة نطالق ا  وضعية طرح -1  في واستغاللها المتناوب النظام في بالتيار 

المجال  يوف يالمنزل الكهربائي األمن تحقيق تخص مشكلة إثارة)  ائيالكهرب األمن تحقيق

االحتياطات أخذ مع الكهربائية والنواقل ربائيةالكه الشحنة مفاهيم موظفا المهني،  كل 

 .(الضرورية األمنية

 :التالية بالموارد تتعلق جزئية  تعلمية وضعيات تناول -2

 .الذرة ونموذج الكهربائية الشحنة -1.2

 .ومعاينته المتناوب الكهربائي التوتر -2.2

 .هربائيالك األمن -3.2

 .االنطالق وضعية حل -3

 .التعلمات دماجإ وضعية -4

 الختامية(.  الكفاءة يميتق ) مرحلي مييتق -5

 محتملة.  بيداغوجية معالجة -6

 

 أنظر الوثيقة المرافقة:  

 . أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض المفاهيم

 

  للشدّة المنتجة )الفعّالة( للتيار الكهربائية سبالن* ب

Ieff ها بالقياس )مكتسب قبلي على ، فإنّه يمكن معرفت

 ( الجيبي بشرط ضبط األمبير متر على التيّار المتناو

 Imax  على ومنه Umax* بالمعاينة نتحّصل على  

 وظيف العالقتين:تب

Imax max2  ;   2     
Ieff eff

U

U
= = 

 

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

د المعرفي المرتبط  تناول المور

 بها. 

 

 

 
 
يمكن إسناد مهمة اقتراح    - 

  ومنهجية حلفرضيات  
وضعية االنطالق في إطار  

تقديم تقرير  التعلم الذاتي ل
يتزامن مع نهاية    كتابي

 . . المقطع التعلمي
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 . كل من الكتلة والشحنةالمحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ  ادة فيالمالت من الحياة اليومية، متعلقة بتحوالت مشك يحل: الكفاءة الختامية

المادة  

 وتحوالتها 

 المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(:  

الكيم الكيميائي  لج  وذنميائي كالتفاعل  الكيميائي  -لتحول  التفاعل    -الكيميائي  نوع  ال  -الفرد  قواعد كتابة معادلة 

الجزيء  -كيميائي  ال ف  -الذرة    -مفهوم  الذرات  نوع  وانحفاظ  الكتلة  الكيميائي  انحفاظ  التحول  المحلول   -ي 

السؤال من البسيطة المالحظة المعلومات، استقصاء -المائي إجراء    -الترتيب أو فنيالتص ،الوصف أو أجل 

 ة.النمذج – ظاهرة تأثيره على لتحديد واحد يبيتجر شرط بتغيير بسيطة تجارب

 

 مشكلة إثارة) الشاردي للمحلول لبسيطا الكهربائي الشاردة والتحليل بمفهوم تتعلّق نطالقا وضعية طرح -1

 الكتلة والشحنة انحفاظ ومبدئي ةوالشارد الذرة نموذجي موظفا البسيط، الكهربائي استخدامات التحليل تخص

 مبدئي موّظفا كيميائية، والتعبير عنها بمعادلة الشوارد فيها تتدّخل كيميائية تحّوالت اتجنو نع الكشف وكذا

 . ) الكيميائيالتفاعل  في والذرات ائيةالكهرب الشحنات انحفاظ

 :التالية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات تناول -2

 .الشاردي والمحلول شاردةلا   -1.2     

 شاردي مائي لمحلول البسيط الكهربائي التحليل -2.2     

 شاردي.  مائي لمحلول بسيطال الكهربائي والتحليل الشاردة مفهوم بتوظيف تتعلق  تقييمية وضعيات ولتنا -3

 

 

 

 

 أنظر الوثيقة المرافقة: 

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة  

 يم بتناول بعض المفاه

 

 

 

 

 

يغة اإلحصائية للمركبات لصا *

طة بالحالة  مرتبالشارديّة غير 

 الفيزيائية لهذه األخيرة. 

 

 

 

 

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.
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 الفصل الثاني

المقاطع  

 التعلمية
 اجدمإلإلرساء واالموارد المعرفية المستهدفة بالبناء وا هيكلة

بخصوص أنماط  توجيهات 

  التعلميةلمقاطع نة لالوضعيات المكو

 ا. الممكنة له تالسياقا وبعض

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

المادة  

 وتحوالتها 

 :التالية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات تناول -4

 .الشاردية المحاليل في الكيميائية التحوالت -     

 .االنطالق عيةوض حل -5

 .التعلمات إدماج وضعية -6

  الختامية(. الكفاءة يميرحلي )تق م يمي تق -7

 محتملة.  بيداغوجية معالجة -8

  

 أسابيع 03
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 توازنبالقوة والبالحالة الحركية لألجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة  الحياة اليومية متعلقةيحل مشكالت من : الكفاءة الختامية

واهر الظ

 الميكانيكية 

 )المعرفية والمنهجية(: لية المكتسبات القب

 -الكثافة  –لحجمية الكتلة ا  -الكتلة  –تأثير جملة على أخرى  -ة يالجملة الميكانيك -اته مفهوم الشعاع ومميز

 من بسيطةال لمالحظةا المعلومات، استقصاء -المشكل حصر -المعطيات بين سببية أو منطقية عالقات إيجاد

 ،رسم، رصوتجريبية ) نتائج من معلومات استخراج -تيبالتر أو التصنيف ،الوصف أو جل السؤالأ

 برسم والتواصل  التبليغ -النمذجة  -نتيجة  فرضية لتفسير حاقترا -التحليل، االستنتاج(  ،المقارنة جداول،

 .والكتابي اهيالشف الدقيق واللغوي علميال التعبير -حوصلة ببناءأو   بمخطط بنص أوأو تخطيطي 

 

 تخص بمفاهيم تبطةمر موارد تجنيد حلها يتطلب نطالقاال وضعية طرح -1

 اليومية  الحياة من مشكلة إثارة) ميكانيكية جملة وتوازن للقوة األولية المقاربة

 بتوظيف وتفسيرها ميكانيكية جملة باعتباره لجسم الحركية الحالة تخص

 .التكنولوجي عشروالم طرح مع تزامنا ،) والتوازن بالقوة تبطةالمر فاهيمالم

 :التالية بالموارد تتعلق ة جزئي تعلمية وضعيات تناول -2

 الميكانيكي(.  الفعل ونمذجة الميكانيكية الجملة) للقوة األولية المقاربة -1.2    

 .ونمذجتها ميكانيكية جملة على األرض فعل -2.2    

 .الميكانيكي الفعل بنمذجة تتعلّق  يميةتقو وضعيات تناول -3

 :التالية بالموارد تتعلّق جزئية  تعلمية وضعيات ناولت -4

 .لقوتين خاضع صلب جسم توازن -1.4   

 .ائلس في دسأرخمي دافعة -2.4   

 .االنطالق وضعية حل -5

 .التعلمات إدماج وضعية -6

 الختامية(  الكفاءة يميمرحلي )تق  يمي تق -7

 محتملة.  داغوجيةبي معالجة -8

 قة: ثيقة المرافأنظر الو

ثلة لبعض الصعوبات الخاصة  أم

 المفاهيم  بتناول بعض

 

* مخّطط األجسام المتأثّرة ليس 

ولكنّه  موردا معرفيّا في حدّ ذاته

خيار بيداغوجي متاح يستخدم  

للوصول إلى مبدأ الفعلين  

 المتبادلين.  

 

 

نتناول مورد توازن جسم صلب  -

معلق بخيط أو  جسم)ع لقوتين خاض

الدرس يستثمر لى حامل( لبنابض إ

 في دراسة توازن جسم صلب الحقا

 الطفو والغمر(  )حالتافي سائل 

 

دافعة أرخميدس نكتفي بالموارد  -

 تية:األ

 أرخميدس.اكتشاف دافعة  -

 أرخميدس.قياس شدة دافعة  -

 شرط توازن جسم صلب في سائل. -

  

رة المؤثوامل التطرق إلى الع * عدم

  أرخميدس.دافعة   في

 

القبلية أثناء   ى المكتسباتتراع -

 معرفي المرتبط بها.تناول المورد ال
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 الفصل الثالث 

 كاس االنع ذج الشعاع الضوئي وقانونيبتوظيف نمو المرآة المستوية(، فيالصورة )لألجسام  وغير المباشرة المباشرة متعلقة بالرؤية اليومية الحياة من  مشكالت يحل :اميةالكفاءة الخت

طع  المقا

 التعلمية
 فية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماجالموارد المعر هيكلة

بخصوص أنماط  توجيهات 

  التعلميةات المكونة للمقاطع الوضعي

 الممكنة لها.  تالسياقا وبعض

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

الظواهر 

 الضوئية 

  :المعرفية والمنهجية(ت القبلية )المكتسبا

أنواع األوساط   -االنتشار المستقيم للضوء  -ا( المضيء والجسم المضاء وأنواعهم  لضوء )الجسمادر امص

يعرف ويوّظف مفهوم االنتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية  -سم بالعين شروط رؤية ج -الضوئية 

 ةالمالحظ ات،معلومال استقصاء -المشكل حصر -المعطيات  ينب  سببية أو منطقية عالقات إيجاد -المباشرة 

، صورتجريبية )  نتائج من معلومات استخراج -الترتيب أو التصنيف ،صفالو أو أجل السؤال من البسيطة

 .نتيجة فرضية لتفسير اقتراح -التحليل، االستنتاج(  ،المقارنة ،بيانية أعمدة جداول، ،رسم

 

 وموقعه أبعاده تقديرو م جسلل ةنظوريالم مرتبطة بالرؤية موارد تجنيد حلها يتطلبانطالق  وضعية طرح -1

من  مشكلة إثارة) االنعكاس وقانوني مستوية مرآة بواسطة معطاة جسم خصائص صورة لىإ باإلضافة

رآة بواسطة م  المعطاة الصورة وخصائص النظر وزاوية االنعكاس قانوني توظيف تتناول التلميذ محيط

 (.مستوية

 :اآلتية مواردبال قتتعل جزئية  تعلمية توضعيا اولتن -2

 .نظرال زوايا حسب الشيء منظر أبعاد اختالف -1.2     

 .مستوية بمرآة معطاة جسم صورة -2.2     

 .االنعكاس قانونا -3.2     

 .االنطالق وضعية حل -3

 .لماتالتع إدماج وضعية -4

 الختامية(.  ءةالكفا يميتق  (مرحلي يمي تق -5

 محتملة.  اغوجيةبيد عالجةم -6

 

 

 

 

 

 

 

 

التسديد والتصويب نكتفي بطريقة  

ديد أبعاد تحالنظر( ل )زاويةالمباشر 

 الشيء. وموقع

 

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء   -

 تناول المورد المعرفي المرتبط بها.

 

 

  

 

 

 

 

 

 أسابيع  6 

 

 

 

 

 :(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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 ( ةلرابعالسنة ا) يم البيداغوجيي لتقالسنوي ل مخطط .ال2

 * الكفاءات والمعايير 

 م في الكفاءة معايير التحك ءة الختامية الكفا 

 تقويم تشخيص ي  

ل األول 
ص

الف
 

 علقة يحل مشكالت من الحياة اليومية مت

 التيار الكهربائي املنزلي موظفا  لباستغال 

 نماذج املتعلقة بالشحنة الكهربائيةال 

 .كهربائي في النظام املتناوبالتيار ال وخصائص 

 ام املشحونة كهربائيا  األجس بين يفسر األفعال املتبادلة  •

 ظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب  يو  •

 يعرف مبدأ إنتاج التوتر املتناوب  •

 يز بين التيار الكهربائي املستمر واملتناوب  يم •

 رق حماية الدارة الكهربائيةيعرف ط •

 الضرورية عند تشغيل األجهزة الكهربائيةت األمنية يأخذ االحتياطا •

املادة    اليومية، متعلقة بتحوالت الحياةمن  يحل مشكالت  

املحاليل املائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ   في

 .من الكتلة والشحنة   انحفاظ كل

 

 يوظف مفهوم الشاردة   •

 أ التعادل الكهربائي في املحلول  يوظف مبد  •

 ا بسيطا  ال كهربائييحقق تحلي •

 يفسر التحليل الكهربائي   •

 

ل الثاني 
ص

الف
   األنواع الكيميائية عن بعضشف يك • 

 ب معادلة التفاعل املنمذج للتحول الذي يحدث في املحلول الشاردي  يكت •

 . عند تحقيق تحول كيميائي الضرورية األمنيةياطات يأخذ االحت •
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 يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة 

 كية لألجسام باعتبارها لحالة الحر با

 بالقوة والتوازن رتبطة املجمل ميكانيكية موظفا املفاهيم  

 ملة امليكانيكية يحدد الج  •

 يمثل للفعل امليكانيكي بقوة   •

 يمثل ثقل جسم   •

 جسم وثقلهيميز بين كتلة  •

   .تينخاضع لقو صلب  يطبق شرط توازن جسم  •

 لسائل بق شرط التوازن في حالة الجسم املغمور في ايط •

 شدة دافعة أرخميدس  يعين •

 بيعة املواد ز بين طييالتم " فية أرخميدسعداف» قوةيوظف  •

ل الثال
ص

الف
 ث

  املباشرة متعلقة بالرؤية اليومية الحياة  من  مشكالت يحل

املرآة املستوية(،   فيالصورة  )جسام لأل  وغير املباشرة

 لشعاع الضوئي وقانوني االنعكاس بتوظيف نموذج ا

 ارنة األبعادة النظر ملق يستخدم زاوي •

 األجسام وأبعاديقدر مواقع  •

 عطاة بواسطة املرآة ة جسم مور يعرف خصائص ص •

 قانوني االنعكاس  يوظف  •

 يوظف ظاهرة انعكاس الضوء •
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 ردالموا •

 مالحظات  فة بالتقويم التعلمات المستهد الميدان االسبوع الفصل المستوى 
سنة 

ال
الرابعة 
 /// األول 

 ميدان الظواهر

 الكهربائية  

 ظواهر فسيرمية )أو وضعيتين( تتضمن ت ضعية تقييو  تناول

كهربائيا   المشحونة  األجسام ين ب  المتبادلة التكهرب واألفعال

  الذرة نموذج يفبتوظ 

 التيار بينه وبين المتناوب والتمييز التوتر  إنتاج ومبدأ

 األمنية  حتياطاتاال المستمر مع اتخاذ هربائيالك

 كهربائية ال لداراتاألجهزة وحماية ا تشغيل عند الضرورية

 

 

 /// الثاني 
ميدان الظواهر  

 الميكانيكية 

 لفعل ا نمذجة قييمية )أو وضعيتين( تتضمنوضعية ت  تناول

 .التطبيقاتوبعض  يكانيكيالم

 

 /// الثالث 
 ميدان الظواهر

 الضوئية  

 بالرؤية  ( متعلقةوضعية تقييمية )أو وضعيتين لتناو

 المباشرة لألجسام غير و  المباشرة

 ) المستوية المرآة في لصورةا (

 

 

 


