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 مقدمة:

طات 2222/2222ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية 
ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج
ّ
زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنمائها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم  الّسنوّية للّتعل

ّ
وتقويم املوارد الال

طات هي أدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة )املناهج والوثيقة املرافقة( يتوّجب مراجعتها وتحي
ّ
نها حتى تستجيب ياملتوّسط. إّن هذه املخط

مي.ملختلف املستجّدات التنظيمّية وا
ّ
 لبيداغوجّية بغرض تيسير وقراءة وتنفيذ املنهاج وتوحيد مضامين املقطع الّتعل

التااي  (covid 19)بناااء علااى قاارار العااودة التدريجيااة لنظااال الّتماادرك العااادي بعااد أاماار مااس سااتتين مااس نظااال التماادرك ا ساات نا   بساا ب جا حااة  ورونااا           

طات الّسنوية لبناء الّتعلمات لهذه السنة الدراسية تتناسب مع الحجم الساعي مّست بالدنا، تضع وزارة التربية الوطني
ّ
ربويين املخط

ّ
ة بين أيدي املمارسين الت

 السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طااات السانّوية مااس تاادابير وتوج هاات من جيااة و  وعليا،،         
ّ
بيداغوجياة، والرجااول إل هاا  لمااا دعاات فإناا، يتعاّين علااى الجمياع قااراءة ووعااي ماا ورد ّااي هاذه املخط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرون، مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 الحاجة، مع إمكانية تدخ
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 ذلك لدى المتعّلم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المّتبعة فيباإلنماء والتنصيب  أوال: الكفاءات المستهدفة
 الكفاءة الشاملة: ...............................................

 الكفاءات الختامية الميادين
   1ميدان 
  2ميدان 
  3ميدان 

 بيداغوجيا المقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير تقويمها
 مالحظات الوظيفة لة البيداغوجية للمقاطع التعّلميةالهيك

 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكني املتعّلم من إعطاء معىن هلا. وضعية انطالقية
 يتم التكفل بالقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. -
 دى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية.ُتستهل عملية تقومي م -
 معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل. -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.

 لمقطع.تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية ل

 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:
 )املعرفية منها باخلصوص(؛خيص املوارد اجلديدة بالنسبة للمتعّلم البناء:  -
  مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية )إعادة استثمار أو وحويل(؛يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:  -
  يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(.خيص جمموعة من املوارد اليتاإلدماج:  -
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 لدى المتعّلم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المّتبعة في ذلك باإلنماء والتنصيب أوال: الكفاءات المستهدفة
إنجاز مشاريع فنية تشكيلية وتصاميم منظمة للفتات إشهارية وقائية ساسية للرسم والتلوين وفّن التصميم التي تساعده على يكون المتعلّم متحّكما في التقنيات األفي نهاية السنة الثانية  الكفاءة الشاملة: . 

تقنية :  التالية عد الفنية واألسس العلميةمن خالله عن أھمية العلم وتقدير العلماء،يعتمد فيها على تطبيق القوا أو جماعية لرسومات تشكيلية باألسلوب التكعيبي يعبر ، فرديةوطنيأو ترويجية لمنتوج 

 (.التكبير والتصغير) شبكة سلم الرسم ،انسجام األشكال واأللوان قاعدة المكمالت التضاد اآلني والرماديات الحيادية،( الحركة واإليقاع) الخداع البصري

 الكفاءات الختامية الميادين
  1ميدان 

 رسم وتلوين
 التي تمكنه من:الرسم و التلوين التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان  في نهاية السنة الثانية من

الحركة  قيم الجمالية الناتجة عنال فيها واأللوان يبرز األشكال منسجمة يعبر من خاللها عن أهمية العلم، وتقدير العلماء، تكون عناصره التشكيلية عمال فنيا تشكيليا ـ إنجاز

قصد  واالنفعاالتعلى أساس قاعدة األلوان الرمادية أو المكملة، يبرز فيه األحاسيس  أو باألسلوب الفني التكعيبي. ويلونهتقنية الحديثة )الخداع البصري(، واإليقاع، بتطبيق 

 تزيين المحيط المدرسي أو القسم الدراسي.

 2ميدان 
 فن التصميم

 فن التصميم التي تساعده على: تعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدانفي نهاية السنة الثانية من ال

 بعيد المرأة أو األم، يعبر من خاللها بأحد الخطوط العربية. بتطبيق القواعد خاصة لهدايا ـ تصميم مشاريع  فني منظمة لالفتة إشهارية وقائية من آفة الدخين، أو لعلب مجسمة

 عي و العائليالفنية واألسس العلمية الخاصة بسلم الرسم )التكبير و التصغير(،و يلونها أساس التضاد اآلني للمكمالت. قصد التواصل مع محيطه االجتما

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

 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكني املتعّلم من إعطاء معىن هلا. وضعية انطالقية
 يتم التكفل بالقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. -
 ية تقومي مدى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية.ُتستهل عمل -
 معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل. -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.

 املعرفية للمقطع.تقومي مدى التحكم يف املوارد 

 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 

 سبة للمتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(؛خيص املوارد اجلديدة بالنالبناء:   -مالحظة: 
  مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية )إعادة استثمار أو وحويل(؛يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:  -

)املعرفية منها باخلصوص(.يخص مجموعة من الموارد التي ُيفترض أنه تّم بناؤها وإرساؤها لدى المتعلّم اج: اإلدم-             
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 ثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماءوتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسية
 من خالله عن أھمية العلمة تشكيلية وتصاميم منظمة لالفتات إشهارية وقائية أو ترويجية لمنتوج وطني،فردية أو جماعية لرسومات تشكيلية باألسلوب التكعيبي يعبر إنجاز مشاريع فنيالكفاءة الشاملة: 

،انسجام األشكال واأللوان قاعدة المكمالت التضاد اآلني والرماديات ( واإليقاعالحركة ) تقنية الخداع البصري:  وتقدير العلماء،يعتمد فيها على تطبيق القواعد الفنية واألسس العلمية التالية   

 (.التكبير والتصغير) الحيادية،شبكة سلم الرسم
 الفصل األول ميدان رسم وتلوين

 التي تمكنه من:لوين الرسم و التفي نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان 

تقنية الحديثة قيم الجمالية الناتجة عن الحركة واإليقاع، بتطبيق ال فيها واأللوان يبرز األشكال منسجمة عن أهمية العلم، وتقدير العلماء، تكون عناصره التشكيلية هيعبر من خالل عمال فنيا تشكيليا ـ إنجاز

 قصد تزيين المحيط المدرسي أو القسم الدراسي. واالنفعاالتعلى أساس قاعدة األلوان الرمادية أو المكملة، يبرز فيه األحاسيس  ويلونه أو باألسلوب الفني التكعيبي.)الخداع البصري(، 

رقم وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة 
 بالبناء واإلرساء واإلدماج

التعّلمية وبعض السياقات  توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع
 الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم(

 معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملُّك الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات
تقدير 
الحجم 
 الزمني

( 
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ط
مق
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1

ي
فن

 ال
ب
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تر
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. 
:)

 

يعرف  : االنسجام الفني.

انسجام العناصر التشكيلية 

للونية من حيث الخطية وا

 يعرف قاعدةواإليقاع الحركة 

 واإليقاعوالحركة، االنسجام 

 الفنون خاصة في

، بينها فيما التشكيلية،ويميز

 ترجمتها طرائقويحدد 

 تشكيليا

لكل عمل تشكيلي  الحركة:

حركة بين عناصره 

تكون حركة  التشكيلية، إما أن

 عمودية .أو مائلة  أفقية أو

لخط هو تناوب منظم  اإليقاع:

لون، حيث تنتج  أوشكل  أو

 عن :اإليقاعية البنية 

 ـ الحركة

 ـ التكرار

 ـ االستمرارية

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

 

وضعية استكشافية تعتمد على المالحظة والتحليل للتعرف على الحركة 

 بينهما ، وطرق االنسجام الناتج  واإليقاع

  ات البناء وضعيبخصوص  

 .واإليقاعخطوط نبرز فيها الحركة  أواحات برسم مس يقوم المتعلم 

 اإلرساء  و اإلدماج الجزئي والتقويم  وضعية بخصوص  

نسجام العناصر ا أساسوضعية يقوم المتعلم بتركيب فني على 

، مع استعمال الخامات التي تراها  واإليقاعالتشكيلية من حيث الحركة 

 مناسبة

المنتهية بعرضها  لألعمال مع التقويم جماعيا اإلدماجيتكملة العمل  -

منها  األخطاءالمنجزة وتصويب  األعمالعلى السبورة لتشجيع 

 .والتشكيلية كيبية التر

 - :اكتساب معارف 
يعرف قاعدة االنسجام والحركة وااليقاع خاصة في الفنون التشكيلية  

 .ويميز فيما بينها ويحدد طرائق ترجمتها تشكيليا

 :توظيف معارف 
تقنيات والطرائق التعبيرية التي تترجم انسجام يختار انسب ال -

 .االشكال واأللوان من حيث الحركة وااليقاع

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
يقرأ ويحلل الرسائل المرئية ويبرز قيم االنسجام الناتجة عن حركة  -

 .وايقاع الخطوط وااللوان

أساس مبدأ بتطبيق مبدأ الجمال على يجسد قواعد النظافة واالتقان  -

 .الحركة وااليقاع

 سا4
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يجرب االنسجام في عناصر  -

تشكيلية خطية ولونية من 

 واإليقاع،حيث الحركة 

عمال تقنية من التقنيات ستم

 الحديثة 

 

 لوضعية االنطالقيةبخصوص ا

 ترتكز على المقارنة للتعرف على التقنية الحديثة )الخداع البصري( .

 بخصوص وضعيات البناء  

المتكاملة مع تطبيق القاتم  باأللوانيستكشف ويجرب فيها التلوين 

 والفاتح 

  اإلرساء  واإلدماج الجزئي  وضعيةبخصوص 

طبق فيها تقنية ييدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في عمل فني تشكيلي 

الحركة و األلوانانسجام  أساسفازارلي على لفيكتور الخداع البصري 

 المائية  األلوانوذلك باستعمال  واإليقاع

المنتهية بعرضها   لألعمالمع التقويم جماعيا  اإلدماجيتكملة العمل  -

  .  األخطاءالمنجزة ويقوم بتصويب  األعمال ويثمن

 - :اكتساب معارف 
يعرف المدارس الفنية على أساس اتجاهاتها التعبيرية وصياغتها  -

يميز بين مختلف تقنيات المدارس الفنية وفق و .للعناصر التشكيلية

 .اتجاهاتها التعبيرية

 :توظيف معارف 
،االنطباعية االنطباعيةيستخدم التقنية وفق األسلوب الذي يتماشى و -

 .المحدثة،وفق خطوات  السيرورة اإلبداعية المناسبة عمليا

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
ليب ويدرك قيمها الفنية،ويؤولها يستجيب لجمال مختلف تقنيات األسا -

 .ويحكم عليها

يجسد قواعد النظافة واإلتقان عند توظيفه تقنية من تقنيات األساليب  -

 .الفنية

 سا4
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ينجز عمال فنيا 
تشكيليا منسجم 

العناصر التشكيلية 
الخطية واللونية من 

حيث الحركة 
وااليقاع بتقنية من 

لتقنيات التي تبرز ا
االحاسيس 

واالنفعاالت من 
خالل االسلوب 

 لتكعيبيالفني ا
ويلونه وفق قاعدة 

االلوان المكملة 
)الرماديات الحيادية 

 والملونة(

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

فنانين  و التعرف على أعمال التعرف على الرماديات الحيادية والملونة

 .لتكعيبي ا األسلوبغربيين وجزائريين لمعرفة 

 بخصوص وضعيات البناء  

لطبيعة صامتة وتلوينه بالرماديات  أوأكثريقوم برسم جسم  أنيحاول 

 الحيادية

 بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  

وضعية تطبيقية يدمج فيها  الرماديات الحيادية والملونة ورسم طبيعة 

 التكعيبي . باألسلوبصامتة 

المنتهية بعرضها  لألعمالمع التقويم جماعيا  ماجياإلدتكملة العمل 

  األخطاءالمنجزة وتصويب  األعمالعلى السبورة لتشجيع 

 - :اكتساب معارف 
 فييبرز خصائص الرماديات الحيادية المتدرجة القواتم والفواتح  -

 .التعبيرالفني التشكيلي

 :توظيف معارف 
 .عبيرات فنية مختلفةيطبق قاعدة الرماديات الحيادية المتدرجة في ت -

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
وفقا لمعايير التعبيرية على أساس  زمالئهينقد عمله وأعمال  -

 الرماديات الحيادية المتدرجة.

يجسد قواعد النظافة واالتقان عند توظيفه للخامات الخاصة بالرسم  -

 والتلوين

 سا4

ول
 األ

صل
 الف

هاية
ن

 

بوع ما قبل اإلدماج الكلي )خالل األس
 االختبار األول(

 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار األول
دماجية لتقويم المستوى األول وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إ

 المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.
 

 أسبوع
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 الفصل الثاني ميدان فن التصميم

 عده على:فن التصميم التي تسا في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدانـ 

أو األم، يعبر من خاللها بأحد الخطوط العربية. بتطبيق القواعد الفنية واألسس العلمية الخاصة  بعيد المرأة  لهدايا خاصة ـ تصميم مشاريع  فني منظمة لالفتة إشهارية وقائية من آفة الدخين، أو لعلب مجسمة

 االجتماعي والعائلي  ي للمكمالت. قصد التواصل مع محيطهبسلم الرسم )التكبير و التصغير(،و يلونها أساس التضاد اآلن

( 
طع

مق
ال

1
ي

فن
 ال

يم
س

ج
 ت
)

 

يتعرف على قاعدة سلم  -

 الرسم

 

 االنطالقية الوضعيةبخصوص 

فة للتعرف على قاعدة سلم الرسم الخاص لتستغل فيها نماذج مخت

قصد (  0/ 011،  01/0،  01/0) بالتجسيم والمنفذ في العمل الفني

 والتصغيرالتكبير 

 بخصوص وضعيات البناء 

 .  يكتشف من خاللها تكبير صورة عن طريق الشبكة                

  اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص 

قنية الشبكة وسلم تيدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في العمل الفني ب

التي يراها لوان واأل الرسم ) التكبير و التصغير ( باستعمال الخامة 

 مناسبة.

تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعياا لألعماال المنتهياة بعرضاها  -

 . األخطاءالمنجزة وتصويب  األعمالعلى السبورة لتشجيع 

 - :اكتساب معارف 
  ، 1/50،  1/10يحدد أسس تنظيم األحجام حسب سلم الرسم )  -

1/00) 

 :توظيف معارف 
الوسائل المناسبة لتقنيات بناء األحجام يحدد المواد والخامات و -

 .المكعبة

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
 .حسن استعمال المواد والخامات والوسائل -

 يجسد قواعد النظافة واإلتقان بتطبيق مبدأ سلم الرسم -

 سا4

( 
ع
ط
مق

ال
2

ار
شه

ال
(ا

 

يجرب قاعدة سلم  -

الرسم في عمل فني 

)تصميم مغلف 

ويلونه وفق لمنتوج (

 اآلنياعدة التضاد ق

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

، اإلشهار  البصري والتعرف عليه نماذج فيها اإلشهارعرض و مقارنة 

 وقواعده أنواعهوعلى  البصري

 بخصوص وضعيات البناء 

 قاعدة التبويب بإتباعنقوم بتصميم بطاقة اشهارية صحية وقائية  أننحاول 

 المناسبة التلوين باأللوانو

  اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  عيةوضبخصوص 

سلم الرسم ومركزا على  بإتباعيدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بتطبيق و 

 المائية األلوانالمناسبة مع استعمال خامة  األلوانقاعدة التبويب واختيار 

تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها على  -

 رة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء السبو

 

 - :اكتساب معارف 
 .يعرف التضاد اآلني -

 :توظيف معارف 
يقرأ الرسائل المرئية اإلشهارية الصادرة عن المجتمع ويبدي المتعة في  -

 .تذوق مظاهرها الجمالية

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
ونية في تركيب وتبويب ينتقي أنسب العناصر التشكيلية الخطية والل -

 .موضوع إشهاري

 .يجسد قواعد النظافة واإلتقان في اإلشهار البصري -

 

 سا4

اني
 الث

صل
 الف

هاية
ن

 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما 
 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاني(. قبل االختبار االثاني(

يم الكفاءات )الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، االنسجام المعايير المعتمدة في تقو 
 واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبارالثاني
وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول 

 المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاني(
 أسبوع
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 ثالفصل الثال

( 
طع

مق
ال

3
ي

رب
لع
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ط
خ
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ينجز عمال فنيا  -

تطبيقيا )علبة 

لمنتوج وطني 

استهالكي(، 

بتوظيف قاعدة سلم 

الرسم، قاعدة الخط 

العربي الكوفي، و 

يلونه وفق قاعدة 

 التضاد اآلني.

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

والخط الكوفي مميزاته العربي، للتعرف على الخط نماذج تستغل فيها 

 . وقواعده

 

 البناءوضعية بخصوص 

 . نقوم بكتابة حروف بالخط الكوفي البسيط أننحاول                 

  اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص  

يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بإنجاز عمل فني على قاعدة سلم 

التضاد اللوني  إدخالالرسم ومركزا على الكتابة بالخط الكوفي مع 

 .الجاذبية إلحداث 
 

( من خالل األممناقشة تتم فيها حل الوضعية المشكلة االنطالقية) -

 .الوضعيات التعلمية 

 اكتساب معارف: -*

 .يصنف أنواع العلب الخاصة بالمنتوج االستهالكي -

 :توظيف معارف 
الزخرفية على أ ساس   خصائصهيصنف أنواع الخط العربي ويميز  -

 .الهندسيةقواعده الفنية وأسسه 

 - .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
والفراغات وفق األسس العلمية  الحروفيحدد نسب وقياسات -

 .الهندسية

يحسن كتابة أحد الخطوط العربية ويبرز قيمته الجمالية في العمل  -

 الفني ويظهر المتعة في تذوق جمالياته

 سا4

لث
الثا

صل 
 الف

هاية
ن

 

ا اإلدماج الكلي )خالل األسبوع م
 قبل االختبار الثالث

 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار الثالث
ة لتقويم المستوى األول وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجي

 المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث(.
 أسبوع

 

 

 


