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 مقدمة:

عليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية 
ّ
ربية الوطنّية على إعداد 2222/2222ضمانا لجودة الت

ّ
، عملت وزارة الت

زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وتط
ّ

مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال
ّ
عل

ّ
طات الّسنوّية للت

ّ
ها لدى وير املخط

طات هي أدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة )املناهج والوثيقة املرافقة( 
ّ
 هذه املخط

ّ
عليم املتوّسط. إن

ّ
يتوّجب مراجعتها تالميذ مرحلة الت

مي.نها حتى تستجيب ملختلف املستجّدات التنظيمّية والبيداغوجّية بغرض تيسير وقراءة وتنفيذ املنهاج وتوحيد مضامييوتحي
ّ
 ن املقطع الّتعل

مدرس العادي بعد أكثر من سنتين من نظام التمدرس االستثنائي بسبب جائحة كورونا           
ّ
بناء على قرار العودة التدريجية لنظام الت

(covid 19)  طات الّسنوية لبناء
ّ
ربويين املخط

ّ
علمات لهذه السنة التي مّست بالدنا، تضع وزارة التربية الوطنية بين أيدي املمارسين الت

ّ
 الدراسية،الت

 الساعي السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية.  التي تتناسب مع الحجم

طات السنّوية من تدابير وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع  وعليه،         
ّ
فإنه يتعّين على الجميع قراءة ووعي ما ورد في هذه املخط

ل املفتشين ملرافقة األساتذة وتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرونه مناسبا لتحقيق الكفاءات 
ّ
 .املستهدفةإليها كلما دعت الحاجة، مع إمكانية تدخ
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 لدى المتعّلم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المّتبعة في ذلكباإلنماء والتنصيب  الكفاءات المستهدفة :أوال

 متوسط المتعلم قادرا على معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والتفاعل االيجابي مع محيطه على أساس ممارسة الحق وتأدية الواجب  الكفاءة الشاملة:في نهاية السنة اولى
 الكفاءات الختامية المقاطع 

 يتفاعل بشكل ايجابي في محيطه من خالل تقبله للتنوع الثقافي ونبذه للتفرقة والميز العنصري  المقطع األول: الحياة الجماعية     

 يمارس حقوقه وواجباته انطالقا مما تفرضه وتيرة التمدرس في المؤسسة التعليمية من نظام ومسؤولية تجاه الذات و الغير  المقطع الثاني : الحياة المدنية     
 المقطع الثالث الحياة الديموقراطية ومؤسسات الجمهورية  

 ينطلق من مفهوم الدولة الجزائرية كجمهورية ديمقراطية شعبية لتأكيد تمسكه بترقية العالقات االجتماعية في اطار المؤسسات 

 الكفاءات المستهدفة ومعايير تقويمهابيداغوجيا المقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب 
 مالحظات الوظيفة الهيكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلمية

 تبرير الحاجة إلى أدوات معرفية جديدة )الموارد المعرفية للمقطع( وتمكين المتعّلم من إعطاء معنى لها. وضعية انطالقية
 خالل سياقات الوضعيات.يتم التكفل بالقيم والمواقف والكفاءات العرضية من  -
 ُتستهل عملية تقويم مدى تمّلك المتعّلم للموارد المعرفية بحل الوضعية االنطالقية. -
 معالجة االختالالت المسجلة قبل الشروع في المقطع الموالي. -

 بناء الموارد المعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 للمقطع.إرساء وإدماج الموارد المعرفية 

 تقويم مدى التحكم في الموارد المعرفية للمقطع.

 معايير التقويم

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تمّلك الموارد

 اكتساب معارف؛ 
 توظيف معارف؛ 
 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 

  الوجاهة؛ 
 االستعمال السليم ألدوات المادة؛ 
   االنسجام؛ 
 .اإلتقان 

 مالحظة:

 خيص املوارد اجلديدة بالنسبة للمتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(؛البناء:  -
 استثمار أو حتويل(؛ مّت فيها بنا  لل  املوارد املعرفية )عاادة يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:  -
 خيص جممواة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وعرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(.اإلدماج:  -
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 الــمخطط الّسنــوي لبنــاء التعّلمـــات

 السنـــــة األولى 
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 مع محيطه على أساس ممارسة الحّق و تأدية الواجب. في نهاية السنة األولـى من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، والتفاعل اإليجابي الكفاءة الشاملة:

 الفصل األول

 يتفاعل بشكل ايجابي في محيطه من خالل تقبله للتنوع  الثقافي ونبذه للتفرقة والميز العنصري. الكفاءة الختامية :

رقم وعنوان 

 المقطع التعلّمي

هيكلةالموارد المعرفية 

المستهدفة بالبناء واإلرساء 

 واإلدماج

وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج  توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات الممكنة لها،

 القسم(

معايير ومؤشرات لتقويم مدى 

تملُّك الموارد، إنماء وتنصيب 

 الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

( 
ي
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 التنوع الثقافي  - 

التفرقة والتمييز  -

 العنصري

 

 –االخووتالو والخووالو  –التووراا الوووطني  –العووادات والتقاليوود  –القبليووة لوودى المووتعلم:لقيوواس المكتسووبات التقووويم التشخيصووي:  -

العنو   –التمييوز العنصوري  –التضوامن والوحودة  –العدل والمسواواة  –الحضارة والتحضر  –الحوار  – احترام اآلخر –التسامح 

 .الحقوق والحريات والواجبات –المقاومة  –والعدوان والظلم 

 فيذ المقطع التعلمي:سيرورة تن -

الوضعية االنطالقية: تستمد من الكفاءة الختامية حول التنوع الثقافي كعامل للوحدة وتقبل االخر بتفعيل الحوار كممارسة -0

 حضارية لرفض العن  والعدوانية ونبذ التفرقة والميز العنصري.

 :وضعيات البناء الجزئية لتعلم الموارد :  ) اآلداءات والنشاطات ( -2

 التعرو على التنوع الثقافي كوضع طبيعي وعامل للوحدة . - :0الوضعية التعلمية  -ا

 التنوع الثقافي    -

 وضعية  تعلم االدماج الجزئي:  نشاط حول اهمية التنوع الثقافي 

 : تقبل اآلخر ورفضه لكل أشكال الميز العنصري ..2الوضعية التعلمية  -ب 

 تقبل االخر  -

 الدماج الجزئي : نشاط يجسد فيه تقبله لألخرين بالمؤسسة التعليمية  ......وضعية تعلم ا - 

 :  ابداء سلوك يرفض من خالله كل أشكال العن  ونبذ الميز العنصري بكل مظاهره 3الوضعية التعلمية 

 الميز  العنصري  -

 وضعية تعلم االدماج الجزئي :نشاط حول اآلثار السلبية  للميز العنصري على المجتمع . 

:  وضعية إدماجيه حول التنوع الثقافي )اإلرث الحضاري ( بالجزائر كعامل وضعية  تعلم ادماج الموارد )االدماج الكلي (  -3

االختبار (  )*(                                                                                       للوحدة والتقارب بعيدا عن التفرقة والعنف ) تنجز أسبوع قبل 

وضعية تقويم الكفاءة : تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة المرتبطة بالتنوع الثقافي في نشر ثقافة التسامح والتضامن  - 4

تبار (  )** (                                                                                              ومحاربة العنف والعنصرية . ) هي نفسها االخ

المعالجة  البيداغوجية المحتملة : اقتراح أنشطة لمعالجة  الصعوبات و النقائص لدى المتعلم خالل سيرورة المقطع التعلمي  -5

 المصالحة الوطنية .... )تأتي  بعد االختبار ( )***( –الصهيونية  -يعاب بعض المفاهيم  وبعد اإلدماج والتقويم مثل عدم است

 

يتعرو على التنوع الثقافي  -

 ومظاهره.

يبرز كي  يكون التنوع  -

 الثقافي عامال للثراء والوحدة 

يعبر  بسلوك ايجابي في  -

 تعامله مع اآلخرين  

- 

 

 ـال

 سا 02

 أسابيع(02)

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

ول
أل
ا

 

اإلدماج الكلي )خالل 

األسبوع ما قبل االختبار 

 األول(

 هي نفسها وضعية اإلدماج الكلي ()*( معالجة نموذج لوضعية إدماجية  تتعلّق بكل  المقطع التعلمي األول،الفصل األول )

 
المعايير المعتمدة في تقويم 

الكفاءات )الوجاهة، 

االستعمال السليم ألدوات 

 اإلتقان(المادة، االنسجام و

 حصة

 سا(0-2)

 االختبار األول

( المستهدفة 0)**( وضعيات بسيطة لتقويم الموارد )المعرفية ، المنهجية ،القيمية (ووضعية إدماجية لتقويم الكفاءة الختامية )

 من الكفاءة الشاملة،تتعلّق بكل  المقطع األول )هي نفسها وضعية إدماج الموارد ( 

 البيداغوجية هي تصحيح  االختبار األول()***( )المعالجة 

 أسبوع
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 مع محيطه على أساس ممارسة الحّق و تأدية الواجب. في نهاية السنة األولـى من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، والتفاعل اإليجابي الكفاءة الشاملة:

 الفصل الثاني

 .يمارس حقوقه وواجباته انطالقا مما تفرضه وتيرة التمدرس في  المؤسسة التعليمية من نظام ومسؤولية تجاه الذات والغيرالكفاءة الختامية :

رقم وعنوان 

 المقطع التعلّمي

هيكلةالموارد المعرفية 

المستهدفة بالبناء 

 واإلرساء واإلدماج

المكونةللمقاطع التعلّمية وبعض السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات 

 و/أو خارج القسم(

معايير ومؤشرات لتقويم 

مدى تملُّك الموارد، إنماء 

 وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني
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 الحقوق والواجبات  -

األساسي القانون   -

 للمؤسسة

النظام  الداخلي    -

 للمؤسسة 

 

- التقويم التشخيصي: لقياس المكتسبات القبلية لدى المتعلم :- الحياة المدرسية – المؤسسة التعليمية – التسامح – الحوار – 

ترام اح –النظام العام  –القانون الداخلي  –الحرية والمسؤولية  –االنضباط  –الحقوق والحريات والواجبات  –العدل والمساواة 

العدالة والمساواة  –العن   –القانون   

 سيرورة  تنفيذ المقطع التعلمي: -

االنطالقية:  تستمد من الكفاءة الختامية حول ممارسة الحقوق والواجبات انطالقا من احترامه للنظام الداخلي  الوضعية -0

 للمؤسسة وتحمل المسؤولية من خالل االنضباط.

 وضعيات البناء الجزئية لتعلم الموارد :  )اآلداءات و النشاطات ( : -2

 انطالقا  النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية . : يتعرو على الحقوق والواجبات0وضعية تعلمية  -ا

 الحقوق والواجبات   -

 وضعية تعلم االدماج الجزئي:  نشاط حول  اهم واجبات المتعلم داخل وخارج المؤسسة التعليمية  

 : المشاركة في تحرير مواد من النظام الداخلي للقسم انطالقا من القانون الداخلي للمؤسسة.2وضعية تعلمية  -ب

                           القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية .                                                                                           

 المشاركة في تحرير القانون الداخلي للقسم  –

 وضعية تعلم االدماج الجزئي : ورشة قصيرة حول تجسيد الواجب  

 : يستخلص مدى اهمية احترام القانون الداخلي )االنضباط (.3وضعية التعلمية  -ج

 االنضباط  -

                               وضعية تعلم اإلدماج الجزئي :نشا ط يبرز اثر تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية على النجاح الدراسي .                       

:وضعية إدماجية حول القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية والحقوق والواجبات و ماج موارد )إدماج كلي (وضعية تعلم إد -3

                            )* (                                                                                                                      ) تنجز أسبوع قبل االختبار (  االنضباط .

وضعية تقويم الكفاءة : تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة المرتبطة باثر تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة  على النجاح  -4

                                                         الدراسي  )هي نفسها االختبار (  )** (                                                                               

المعالجة البيداغوجية المحتملة : انشطة مقترحة لمعالجة الصعوبات والنقائص لدى المتعلم خالل سيرورة المقطع التعلمي  -5

 ختبار ( )***(وبعد اإلدماج والتقويم، مثل عدم  قدرة المتعلم على التميز بين الحق والواجب  )تأتي بعد اال

 

 

يتعرو على حقوقه  -

 وواجباته 

يوازن بين ماله من حقوق  -

 وما عليه من واجبات 

يبرز مبدا تكافؤ الفرص في  -

ميدان التربية والتعليم كحق 

 يكرسه القانون 

 سا02

 أسابيع(02)

ة 
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ا

 

اإلدماج الكلي )خالل 

األسبوع ما قبل االختبار 

 الثاني(

 ) هي نفسها االدماج الكلي (نموذج لوضعية إدماجية، تتعلّق بكل أو معظم المقطع التعلمي الثاني الفصل الثاني . )*(معالجة

  

المعايير المعتمدة في تقويم 

الكفاءات )الوجاهة، 

االستعمال السليم لألدوات، 

 حصة

 سا(0-2)
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 االختبار الثاني

( 2)**( وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد )المعرفية والمنهجية والقيمية (، ووضعية إدماجية لتقويم الكفاءة الختامية )

               المستهدفة من الكفاءة الشاملة، تتعلّق بكل المقطع الثاني. )هي نفسها وضعية ادماج الموارد (                                      

 ( )المعالجة البيداغوجية هي تصحيح  االختبار الثاني()***

 االنسجام واإلتقان(

 أسبوع

 

 

 مع محيطه على أساس ممارسة الحّق و تأدية الواجب. في نهاية السنة األولـى من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، والتفاعل اإليجابي الكفاءة الشاملة:

 الفصل الثالث

 االجتماعية في اطار المؤسساتينطلق من مفهوم  الدولة الجزائرية كجمهورية ديمقراطية  شعبية لتأكيد تمسكه بترقية العالقات الكفاءة الختامية :

رقم وعنوان 

 المقطع التعلّمي

 هيكلةالموارد المعرفية 

المستهدفة بالبناء 

 واإلرساء واإلدماج

الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل توجيهات بخصوص أنماط 

 و/أو خارج القسم(

معايير ومؤشرات لتقويم 

مدى تملُّك الموارد، إنماء 

 وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني
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 الدولة الجزائرية   -

 النظام الجمهوري -

سلطات الدولة   -

 الجزائرية

 الرموز الوطنية   -الديمقراطية  -السلطة  -السيادة  -الدولة  -لقياس المكتسبات القبلية لدى المتعلم:التقويم التشخيصي:  -

 االستفتاء واالنتخاب والترشح  -الحكومة  -استقاللية القضاء   -البرلمان  -رئيس الجمهورية ورئيس الدولة   -الدستور  -

 العدل ... -  احترام اآلخر -المواطنة  -احترام القانون  -المحكوم    -الحاكم  -الديمقراطية -

 سيرورة تنفيذ المقطع التعلمي: -

تستمد من الكفاءة الختامية حول مفهوم الدولة الجزائرية وطابعها الجمهوري الذي يبين طبيعة العالقات الوضعيةاالنطالقة:   -0

 بين السلطات وبين الحاكم والمحكوم.  

 وضعيات البناء الجزئية لتعلم الموارد :  )االداءاتو النشاطات ( : -2

 : التعرو على الدولة الجزائرية  0وضعية تعلمية  -ا

 خصائصها   -  -تعري  الدولة   - 

 وضعية تعلم االدماج الجزئي :  نشاط خاص برموز الدولة الجزائرية 

 : ابراز طبيعة العالقة بين سطات الدولة الجزائرية )صالحيات كل سلطة(.2وضعية تعلمية  -ب

 العالقة بينها  -مهامها  -انواع السلطات   - 

 وضعية تعلم االدماج الجزئي:  نشاط حول نشاط سلطة من سلطات الجمهورية من اختياره 

 يستخلص العالقة بين الحاكم والمحكوم في النظام الجمهوري. 3وضعية تعلمية  -ج 

 العالقة بينهما في النظام الجمهوري  –المحكوم  –الحاكم 

للمؤسسات الجمهورية .                                                                             وضعية تعلم االدماج الجزئي: نشاط يجسد فيه احترامه  

 : وضعية إدماجيه حول الدولة الجزائرية وانواع السلطات وطبيعة العالقة وضعية ادماج الموارد )االدماج الكلي ( -3

                                                                                                             بين الحاكم والمحكوم . * )تنجز قبل االختبار بأسبوع(  
وضعية تقويم الكفاءة : تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة المرتبطة بالدولة وانواع السلطات الدولة الجزائرية وطبيعة   -4

 نفسها االختبار ( )**(     العالقة بين الحاكم والمحكوم . )هي

المعالجة البيداغوجية المحتلمة : أنشطة مقترحة لمعالجة الصعوبات والنقائص لدى المتعلم خالل سيرورة المقطع التعلمي -5 

 الشعبية. )تأتي بعد االختبار ( )***( -الديموقراطية -وبعد االدماج والتقويم مثل صعوبة فهم بعض المصطلحات  الجهورية 

 

تعرفعلى الشخصية ال-

 المعنوية 

يشرح شعار الجمهورية  -

 الجزائرية الديموقراطية 

يستنتج  طبيعة العالقة بين  -

الحاكم والمحكوم في اطار 

النظام الجمهوري ومؤسسات 

 الجمهورية 

 

 سا 20

 اسابيع (20)
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اإلدماج الكلي )خالل 

األسبوع ما قبل االختبار 

 الثالث(

المعايير المعتمدة في تقويم  ( الفصل الثالث )هي نفسها االدماج الكلي ( )*(3معالجة نموذج وضعية إدماجية، تتعلّق بكل أو معظم المقطع التعلمي))*( 

الكفاءات )الوجاهة، 

االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة

 سا(0-2)

 االختبار الثالث

(المستهدفة 3)**( وضعيات بسيطة لتقويم الموارد المعرفية والمنهجية والقيمية (، ووضعية إدماجية لتقويم الكفاءة الختامية )

 من الكفاءة الشاملة، تتعلّق بكل المقطع الثالث )هي نفسها وضعية ادماج الموارد(                                          

 وجية،هي تصحيح  االختبار الثالث ()***( المعالجة البيداغ

 أسبوع
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