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 قدمة:م
طاث 2022/2022ضناىا لجىدة الّخعليه وجحسيو ألاداء التربىي والبيداغىجي خالل الّسنت الّدراسّيت 

ّ
ربيت الىطنّيت على إعداد املخط

ّ
، عنلذ وسارة الت

سمت لخنصيب الكفاءاث املستهدفت وإىنائ
ّ
ناث قصد جنظيه وضبط عنلّيت بناء وإرساء وإدماج وجقىيه املىارد الال

ّ
ها لدي جالميذ مزحلت الّخعليه الّسنىّيت للّخعل

طاث هي أدواث عنل مكّنلت للّسنداث املزجعيت املعخندة )املناهج والىثيقت املزافقت( ًخىّجب مزاجعتها وجحي
ّ
نها حتى حسخجيب ملخخلف ياملخىّسط. إّو هذه املخط

مي. املسخجّداث الخنظينّيت والبيداغىجّيت بغزض جيسير وقزاءة وجنفيذ املنهاج وجىحيد مضاميو
ّ
 املقطع الّخعل

التااي مّسااذ  (covid 19)بناااء علااى قاازار العااىدة الخدريجياات لنظااال الّخناادرك العااادي بعااد أاماار مااس سااثخيو مااس ىظااال الخناادرك  سااخ نا   بساا ب جا حاات  ىروىااا           

طااث الّسانىيت لبنااء ا
ّ
رباىييو املخط

ّ
لّخعلنااث لذاذه السانت الدراسايت جدناساب ماع السجاه الساايي السانىي بالدىا، جضع وسارة التربيات الىطنيات بايو أًادي املنارسايو الت

 املخاح لكّل ماّدة حعلينّيت. 

طاث السنّىيت مس جدابير وجىجيهاث منهجيات وييداغىجيات، والزجاىل إليهاا  لناا د وعليه،         
ّ
عاذ الااجات، فإىه ًخعّيو على الجنيع قزاءة وويي ما ورد في هذه املخط

ل املفدشيو ومزافقت ألاساجذة لخعدًل أو جكييف الىضعّياث بنا ًزوىه مناسبا لخحقيق الكفاءاث املستهدفت.
ّ
 مع إمكاىيت جدخ
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 لدى ادلتعّلم والسريورة ادلنهجية والبيداغوجية ادلتّبعة يف ذلكابإلمناء والتنصيب  أوال: الكفاءات ادلستهدفة
 وأمريكا يف هناية السنة الثانية من التعليم ادلتوسط يكون ادلتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذلك بسكان كل من آسيا: الكفاءةالشاملة

 

 الكفاءات اخلتامية ادلقاطع 
المجال الجغرافيالمقطع االول         .ٌستغل أدوات المادة لشرح اثر المناخ الموسمً فً أسٌا الموسمٌة 

السكان والتنميةالمقطع  الثاني          .ٌدرس العاللة بٌن حجم السكان والموارد الطبٌعٌة فً الصٌن الٌابان كنموذج لتحمٌك األمن الغذائً 
السكان والبيئةلمقطع الثالث          .ٌة.ٌربط العاللة بٌن سوء استغالل اإلللٌم والتدهور البٌئً فً أمرٌكا لجنوب 

 بيداغوجيا ادلقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج ادلوارد ادلعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات ادلستهدفة ومعايري تقوميها
 مالحظات الوظيفة للمقاطع التعّلميةاذليكلة البيداغوجية 

 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )ادلوارد ادلعرفية للمقطع( ومتكني ادلتعّلم من إعطاء معىن ذلا. وضعية انطالقيه
 يتم التكفل ابلقيم وادلواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. -
 ُتستهل عملية تقومي مدى متّلك ادلتعّلم للموارد ادلعرفية حبل الوضعية االنطالقية. -
 معاجلة االختالالت ادلسجلة قبل الشروع يف ادلقطع ادلوايل. -

 بناء ادلوارد ادلعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج ادلوارد ادلعرفية للمقطع.

 يف ادلوارد ادلعرفية للمقطع. تقومي مدى التحكم

 معايري التقومي

 تقومي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات تقومي مدى دتّلك ادلوارد

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

  الوجاهة؛ 
 االستعمال السليم ألدوات ادلادة؛ 
   االنسجام؛ 
 .اإلتقان 

 مالحظة:
 اجلديدة ابلنسبة للمتعّلم )ادلعرفية منها ابخلصوص(؛خيص ادلوارد البناء:  -
  مّت فيها بناء تلك ادلوارد ادلعرفية )إعادة استثمار أو وحويل(؛يتمثل يف استخدام ادلوارد ادلعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:  -

 خيص رلموعة من ادلوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى ادلتعّلم )ادلعرفية منها ابخلصوص(اإلدماج: 
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الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات ــمخططال  

ةلثانيالسنـــــة ا  
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 وتقوميها حسب الفصول الدراسيةالسريورة ادلنهجية لبناء وإرساء وإدماج ادلوارد ادلعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات ادلستهدفة 

   لك بسكان كل من اسيا وامريكاالكفاءة الشاملة: . يف هناية السنة الثانية من التعليم ادلتوسط يكون ادلتعلم قادرا على ابراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذ

 ولالفصل األ

 سوء استغالل اإلقليم والتدهور البيئي يف أمريكا اجلنوبية يربط العالقة  بني الكفاءة اخلتامية:

رقم وعنوان 
 ادلقطع التعّلمي

هيكلة ادلوارد ادلعرفية ادلستهدفة ابلبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات ادلكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات ادلمكنة ذلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم 
 و/أو خارج القسم( )داخل

معايري ومؤشرات لتقومي مدى دتلُّك 
 ادلوارد، إمناء وتنصيب الكفاءات

تقدير احلجم 
 الزمين

    
    

    
   

ا
طع 

دلق
األ

ول
رايف

جلغ
ل ا

اجملا
:

 

 اخلصائص الطبيعية لقارة اسيا -
 التنوع والتباين ادلناخي ابلقارة  -
 ادلناخ ادلومسي   -
 اتقلم االنسان يف اسيا االستوائية  -

 

لمٌاس المكتسبات المبلٌة  الضرورٌة لبناء التعلٌمات المرتبطة بالممطع : المولع  التقويم تشخيصي:

 -الٌابس والماء -  التضارٌس -لراءة خرٌطة من خالل أساسٌاتها )المفتاح(  - المساحة  -لجغرافً و الفلكً

 لبٌئة ونوع نشاط اإلنسان.ربط العاللة بٌن ا  -المناخ  -األنهار ،البحار والمحٌطات-المارات  

 :سيرورة  تنفيذ المقطع التعلمي

االستوائٌة على السطح آسٌا  حول أثر المناخ الموسمً فً تستمد من الكفاءة الختامٌة :ضعية االنطالقو -1

 .  الظروف المناخٌة لدرة تأللم االنسان مع هذهومدى 

 ( :االداءات  و النشاطات  ):   وضعيات جزئية لتعلم الموارد -2

 بمارة آسٌا. السطح التعرف على مختلف مظاهر :1وضعية تعلمية 

 مظاهر السطح ) تضارٌس(  –مولع و المساحة  -

 تعرٌف  اهم المصطلحات التً تتعلك بسطح لارة اسٌا *  .وضعية تعلم اإلدماج الجزئي

 .آسٌا االستوائٌةفهم أثر التباٌن والتنوع المناخً فً   :2وضعية تعلمية -ب

التنوع و التباٌن المناخً فً أسٌا )جمٌع األلالٌم المناخٌة فً جدول  من  -العوامل المتحكمة فً المناخ  -

 المناخ الموسمً )خصائصه(  –حٌث الخصائص و التمولع  )*( 

ة  .تفسٌر ظاهرة الرٌاح الموسمٌة على الفصل الرطب والجاف بالمنطم وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً

 الموسمٌة * 

التعرف على مظاهر السطح وطبيعة  -
ابسيا ادلناخ ادلومسي ونظام التساقط 

 ادلومسية 
تفسري التباين والتنوع اجلغرافيني يف  -

قارة اسيا من خالل جداول تتضمن 
واستخدام ناخية وتضاريسية ممؤشرات 

 أدوات ادلادة بشكل منهجي 
استخالص االاثر  كتساب قيم و -

ادلختلفة لتنوع التضاريس وادلناخ على 
ر اجملال اجلغرايف يف القارة االسيوية ودو 
 االنسان يف حسن تسيري رلاله اجلغرايف 

 سا 10
 أسبوع(10).
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 : اثر المناخ الموسمً و تأللم اإلنسان معه 3وضعية تعلمية -ج

 تأللم اإلنسان مع المناخ الموسمً فً أسٌا االستوائٌة ) االٌجابٌات و السلبٌات ( -

 . فً راٌن كٌف ٌؤثر المناخ الموسمً على ظاهرة الفٌضانات * وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً 

استخالص أثر التباٌن والتنوع المناخً على السطح وعلى  :)اإلدماج الكلي(المواردضعية إدماج و -3

 *) تنجز اسبوع لبل االختبار .فً آسٌا االستوائٌة اإلنساننشاط 

 

خصائص المجال ب المرتبطة تجنٌد الموارد المكتسبة والمدمجة  ضعية)وضعيات( تقويم الكفاءة:و -4

 .تحدي الطبٌعةوان على التأللم اإلنس ن حٌث السطح، المناخ ولدرةة آسٌا االستوائٌة ملمار الجغرافً

التراح انشطة لمعالجة الصعوبات والنمائص المسجلة لدى المتعلم خالل سٌرورة  المعالجة المحتملة:-5 

مثل عدم استٌعاب أو فهم ظاهرة سموط المطر طول السنة فً  الممطع التعلمً وبعد االدماج والتموٌم 

 المنطمة

 االختبار (هً تصحٌح  ***) 

 

 * انشطة وضعٌات تعلم االدماج الجزئً الممترحة لالستئناس :1مالحظة 

 )*( تم تناول جمٌع االلالٌم المناخٌة الن المتعلم  ٌتناولها فً السنة االولى متوسط :2مالحظة 

  

 األ
صل

 الف
هناية

 ول

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما 
 (االولقبل االختبار 

 ي*هي نفسها وضعية االدماج الكلمعاجلة منوذج وضعية إدماجية )تتعّلق ابدلقطع االول(. 

ادلعايري ادلعتمدة يف تقومي الكفاءات 
االستعمال السليم لألدوات، )الوجاهة، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 ولاالختبار اال

ادلستهدفة  1وضعيات بسيطة لتقومي ادلوارد )ادلعرفية ، ادلنهجية ،القيمية (ووضعية إدماجيه لتقومي الكفاءة اخلتامية 
 الكفاءة(**هي نفسها وضعية تقومي من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل  ادلقطع األول 

 ()*** ادلعاجلة البيداغوجية هي تصحيح  االختبار
 

 أسبوع
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 السريورة ادلنهجية لبناء وإرساء وإدماج ادلوارد ادلعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات ادلستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسية

  وامريكا  يف هناية السنة الثانية من التعليم ادلتوسط يكون ادلتعلم قادرا على ابراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذلك بسكان كل من اسيا الكفاءة الشاملة: .

 ينالفصل الثا
 يربط العالقة  بني سوء استغالل اإلقليم والتدهور البيئي يف أمريكا اجلنوبية الكفاءة اخلتامية:

رقم وعنوان 
 ادلقطع التعّلمي

هيكلة ادلوارد ادلعرفية ادلستهدفة ابلبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات ادلكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات ادلمكنة ذلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل 
 و/أو خارج القسم(

معايري ومؤشرات لتقومي مدى دتلُّك 
 نصيب الكفاءاتادلوارد، إمناء وت

تقدير احلجم 
 الزمين

    
   

ا
طع 

دلق
 

ثاين
ال

. : 
مية

والتن
ان 

سك
ال

 

 الصني والياابن :
 ادلوقع و السكان -
 ادلوارد الطبيعية ومعيقات التنمية -
 االمن الغذائي -

 

النمو  -المناخ  -التضارٌس  – المساحة - لٌاس المكتسبات المبلٌة لدى المتعلم : الخرٌطة :تقويم تشخيصي

استٌراد الموارد الخام  –معٌمات التنمٌة –الزٌادة الطبٌعٌة –الكثافة السكانٌة   -وتٌرة النمو –– السكانً

 االستثمار البشري )التعلٌم النوعً (.... -األرز )الغذاء األساسً ( -وتحوٌلها 

 سٌرورة  تنفٌذ الممطع التعلمً  :

واإلمكانٌات حجم السكان الضخم  الموازنة بٌن حول إشكالٌةتستمد من الكفاءة الختامٌة  وضعية االنطالق: -1

 .المدرة على تحمٌك األمن الغذائً فً الصٌن و الٌابان المتاحة و

 ( :االداءات   و النشاطات )  : وضعيات جزئية لتعلم الموارد -2

 .باناالٌالوضع الدٌمغرافً فً الصٌن و التعرف على   :1وضعية تعلمية

 السكان فً كل من الصٌن و الٌابان  –المولع و المساحة  -

 علك بسطح وسكان الصٌن والٌابان تعرٌف اهم المصطلحات التً تت .وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً

 .موازنة بٌن حجم السكان الكبٌر والموارد المتاحة فً البلدٌن :2وضعية تعلمية -ب

 تنمٌة معٌمات ال –الموارد الطبٌعٌة  -

تنمٌة فً كل من الصٌن ٌفسر كٌفٌة تأثٌر عدد السكان الكبٌر على عملٌة ال .وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً

 والٌابان 

 .لتحمٌك األمن الغذائً البلدٌن  رفع تحدي: 3وضعية تعلمية -ج

 

التعرف على الوضع الدميوغرايف يف  - -
 الياابن والصني

ربط العالقة بني حجم السكان  - -
وادلوارد يف البلدين لشرح 
االسرتاتيجيات التنموية ادلتبعة من 
اجل حتقيق ادلوازنة بني منو السكان 

 الغذائيواالمن 
يثمن قدرة االنسان يف البلدين  - -

على رفع التحدي ابلبحث عن 
 البدائل

 

 سا 10
 أسبوع( 10)
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 االستراتٌجٌة التنموٌة لتحمٌك األمن الغذائً  –األمن الغذائً 

 التراح حلول لمعٌمات التنمٌة فً كل من الصٌن والٌابان * .الجزئً وضعٌة تعلم اإلدماج 

غرافً )حجم وتوجه المتعلم إلى ربط العاللة بٌن الوالع الدٌم: )االدماج الكلي( وضعية إدماج الموارد  -3

 *السكان( واالختٌارات التنموٌة المنتهجة لتجاوز معٌمات التنمٌة وتحمٌك األمن الغذائً.

تجنٌد الموارد المكتسبة والمدمجة حول األسالٌب التً مكنت البلدٌن من :ءة يات( تقويم الكفاوضعية )وضع -4

  ** هً االختبارتجاوز المعٌمات الطبٌعٌة و البشرٌة لتحمٌك األمن الغدائً

التراح انشطة لمعالجة الصعوبات والنمائص المالحظة لدى المتعلم خالل سٌرورة  :المعالجة المحتملة -5

 د االدماج والتموٌم  مثل صعوبة الممارنة و االستنتاجالممطع التعلمً او بع

الثا
صل 

 الف
هناية

 ين

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما 
 (الثاينقبل االختبار 

 .(الثاينمعاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق ابدلقطع 
 * هي وضعية االدماج الكلي

ادلعتمدة يف تقومي الكفاءات ادلعايري 
)الوجاهة، االستعمال السليم 
 لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

من  ستهدفةلتقومي بعض ادلوارد ادلعرفية ادلنهجية والقومية ووضعية إدماجية لتقومي مستوى الكفاءة ادلوضعيات بسيطة  االختبار الثالث
  الكفاءة** هي وضعية تقوميالكفاءة اخلتامية )تتعّلق ادلقطع الثالث(.

 أسبوع
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 السريورة ادلنهجية لبناء وإرساء وإدماج ادلوارد ادلعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات ادلستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسية

  وامريكا  يف هناية السنة الثانية من التعليم ادلتوسط يكون ادلتعلم قادرا على ابراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذلك بسكان كل من اسيا الكفاءة الشاملة: .

 الفصل الثالث
 يربط العالقة  بين سوء استغالل اإلقليم والتدهور البيئي في أمريكب الجنوبية الكفاءة اخلتامية:

رقم وعنوان 
 ادلقطع التعّلمي

هيكلة ادلوارد ادلعرفية ادلستهدفة ابلبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات ادلكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات ادلمكنة ذلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو 
 خارج القسم(

معايري ومؤشرات لتقومي مدى دتلُّك 
 نصيب الكفاءاتادلوارد، إمناء وت

تقدير احلجم 
 الزمين

    
  

ا
طع

دلق
 

ث 
لثال

ا
: 

بيئة
 وال

كان
الس

 

 قارة أمريكا اجلنوبية
 اإلقليم  -
 التهيئة اإلقليمية -
 الربازيل -
 البيئة يف االمازون -
 التدهور البيئي  -

 

ربط العاللة  -الموارد الطبٌعٌة   -لمٌاس المكتسبات المبلٌة لدى المتعلم  : الخرٌطة وأساسٌاتها :تقويم تشخيصي 

نهر  –غابة األمازون  -التلوث  )النفاٌات الصناعٌة (  -اإلللٌم الصناعً –بٌن البٌئة و نوع نشاط االنسان 

 ثمب األوزون ..                                                                  –نهر المسٌسٌبً –األمازون 

 سيرورة  تنفيذ المقطع التعلمي:  

 و أثر ذلن على البٌئة   استغالل اإلللٌم  العاللة بٌن حول تستمد من الكفاءة الختامٌة : وضعية االنطالق -1

 االداءات  و النشاطات (                                                   )  : وضعيات جزئية لتعلم الموارد -2 

 المطلك( )فًالتهٌئة اإلللٌمٌة بصورة عامة ومفهوم التعرف على معنى اإلللٌم   :1يةوضعية تعلم -أ

 مفهوم التهٌئة اإلللٌمٌة  –تعرٌف اإلللٌم  -

 ٌنجز بطالة فنٌة عن البرازٌل  .وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً

 الكشف عن تنالضات تهٌئة اإلللٌم فً غابة األمازون  :2وضعية تعلمية -ب

التدهور البٌئً ) انعكاسات استغالل إللٌم  –استغالل اإلللٌم فً البرازٌل  –الموارد الطبٌعٌة فً البرازٌل  -

 األمازون فً البرازٌل( 

 بٌعٌة فً البرازٌل مع التعلٌك  رسوم بٌانٌة حول الموارد الط .وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً 

  التراح حلول لتجاوز مشاكل البٌئة فً البرازٌل :3وضعية تعلمية -ج

 الحلول لتجاوز التدهور البٌئً  -

 تعريف التهيئة االقليمية -
دراسة التناقضات يف هتيئة  -

واستغالل اإلقليم)غابة االمازون 
ادلوارد الطبيعية يف الربازيل لتجاوز 
ادلشاكل الناجتة عن االستغالل ادلفرط 

 للموارد الطبيعية واالضرار ابلبيئة(
لقدرة على التكيف يف الربازيل  ا -

كنموذج ) الربازيل بني ثراء الطبيعية 
وفقر االنسان( مع اقرتاح حلول 
لتجاوز ادلشاكل الناجتة عن االستغالل 

  ادلفرط للموارد الطبيعية

 سا 7
 أسبوع( 7)
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 االمازون وكٌفٌة الحفاظ علٌها  ابراز اهمٌة غابة .وضعٌة تعلم اإلدماج الجزئً 

حول الطرق المتبعة فً استغالل اإلللٌم و اثر  هي وضعية ادماجية  :)اإلدماج الكلي(الموارد إدماج وضعية -3

 * تنجز فً اسبوع لبل االختبارلبٌئة ذلن على اإلنسان و ا

 الموارد المكتسبة والمدمجة والمرتبطة بالسكان والبٌئة  دتجنٌ الكفاءة:وضعية تقويم)وضعيات تقويم(  -4

 ** هً االختبارللولوف على  أسالٌب استغالل اإلللٌم دون اإلضرار بالبٌئة 

التراح انشطة لمعالجة الصعوبات  والنمائص المالحظة لدى المتعلم خالل سٌرورة   :المعالجة المحتملة -5

فهم انعكاسات التدهور البٌئً فً البرازٌل على العالم كله ولٌس على لممطع التعلمً وبعد االدماج والتموٌم مثل ا

 ** هً تصحٌح االختبار* )ثمب األوزون (.البرازٌل وأمرٌكا الالتٌنٌة فحسب.

لث
الثا

صل 
 الف

هناية
 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع 
 ما قبل االختبار الثالث(

ادلعايري ادلعتمدة يف تقومي الكفاءات  دماج الكلي* هي االإدماجية منوذجية )تتعّلق ابدلقطع الثالث(.معاجلة وضعية 
)الوجاهة، االستعمال السليم 
 لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 3الكفاءة اخلتامية  لتقومي لتقومي بعض ادلوارد ادلعرفية ادلنهجية والقومية ووضعية إدماجيةوضعيات بسيطة  االختبار الثالث
 ** هي وضعية تقومي الكفاءةدلقطع الثالث(.اب)تتعّلق  الشاملةمستوى الكفاءة من 

 أسبوع


