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 المخططات السنوية 

 

 مقدمة

مات 2022/2023ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية   
ّ
طات الّسنوّية للّتعل

ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنما
ّ
طات هي أدوات  قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال

ّ
ئها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم املتوّسط. إّن هذه املخط

يتوّجب مراجعتها وتحي املرافقة(  )املناهج والوثيقة  املعتمدة  للّسندات املرجعية  تيسير  يعمل مكّملة  التنظيمّية والبيداغوجّية بغرض  نها حتى تستجيب ملختلف املستجّدات 

مي.وقراءة وتنفيذ املنهاج وتوحيد مضام
ّ
 ين املقطع الّتعل

ت بالدنا، تضنننع وزارة  (covid 19)بناء على قرار العودة التدريجية لنظام الّتمدرس العادي بعد أكثر من سننننتين من نظام التمدرس اثسنننتبناب  بسنننكب جااحة  ورونا             التي مسنننّ

طات الّسنوية لبناء الّتعلمات لهذه السنة الدراسية تتناسب مع الحجم الساعي ا
ّ
ربويين املخط

ّ
 لسنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. التربية الوطنية بين أيدي املمارسين الت

طنات السننننننننننننننّوينة من تندابير وتوجيهنات منججينة وهينداغوجينة، والرجو  إليهنا  لمنا د  وعلين،،         
ّ
عنت الاناجنة، مع إمكنانينة  فنننن، يتعّين على الجميع قراءة ووعي منا ورد هي هنذه املخط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرون، مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 تدخ
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 المخططات السنوية 

 

 لدى املتعّلم والسريورة املنهجية والبيداغوجية املّتبعة يف ذلك ابإلمناء والتنصيب  أوال: الكفاءات املستهدفة
 اجلغرايف للجزائر, وصوال اىل تثمني جهود التنمية واحلفاظ على املوارد الطبيعية  نوع اجملال يف هناية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على استغالل اخلرائط واالحداثيات اجلغرافية إلبراز أمهية املوقع وت :الشاملة الكفاءة

 الكفاءات اخلتامية  املقاطع  
 .وتنوع المجال الطبيعي للجزائر يستغل الخرائط واالحداثيات الجغرافية إلبراز أهمية الموقع  المجال الجغرافي   : املقطع االول

وأهمية االستغالل الجزائر المظاهر السكانية في الجزائر مبرزا جهود التنمية يدرس والتنمية  السكان:  يناالثاملقطع   العقالني للموارد الطبيعية 
 منها  بعد الكشف عن حجم وآثار المخاطر الكبرى في الجزائر يقترح االجراءات الوقائية السكان والبيئة  :ملقطع الثالث ا

 بيداغوجيا املقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميها 
 مالحظات  الوظيفة  اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلمية 

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

 بناء املوارد املعرفية للمقطع.  وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة  
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع. 

 تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع. 

 معايري التقومي 

 تقومي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات  متّلك املواردتقومي مدى  

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

 الوجاهة؛  •
 االستعمال السليم ألدوات املادة؛ •
 االنسجام؛   •
 اإلتقان. •

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

 إرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها ابخلصوص(خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها و اإلدماج:  
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 الــمخطط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 السنـــــة الرابعة 
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 المخططات السنوية 

 وصوال اىل تثمني جهود التنمية واحلفاظ على املوارد الطبيعية  ،براز أمهية املوقع وتنوع اجملال اجلغرايف للجزائريف هناية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على استغالل اخلرائط واالحداثيات اجلغرافية إل: الكفاءة الشاملة

 الفصل األول 
 وتنوع اجملال الطبيعي للجزائراخلرائط واالحداثيات اجلغرافية إلبراز أمهية املوقع   يستغل   :الكفاءة اخلتامية
رقم وعنوان  
 املقطع التعّلمي 

املوارد املعرفية املستهدفة   هيكلة
 ابلبناء واإلرساء واإلدماج

يريها ألجل التعّلم توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات املمكنة هلا، وسبل تس
 )داخل و/أو خارج القسم(

معايري ومؤشرات لتقومي مدى متلُّك 
 املوارد، إمناء وتنصيب الكفاءات

تقدير احلجم 
 الزمن 

رايف 
جلغ

ل ا
اجملا

ول:
 اال

طع
املق

 

 موقع اجلزائر وامهيته   -  
 اخلصائص الطبيعية    -
 التنوع املناخي و التباين اإلقليمي   -

 

   –األبعاد  -المساحة  -الموقع الفلكي والجغرافي–التقويم التشخيصي: لقياس المكتسبات القبلية لدى المتعلم   أهمية الموقع
 التساقط...... –الغطاء النباتي  -تنوع المجال الطبيعي  -اإلقليم  -التضاريس   المناخ 

 تنفيذ المقطع التعلمي: سيرورة 
وضعية االنطالق ) تستمد من الكفاءة الختامية ( حول أهمية الموقع وتنوع الخصائص الطبيعية للجزائر انطالقا من -1

 استغالل اإلحداثيات الجغرافية والخرائط ومختلف الوسائط. 
 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :  )االداءات  و النشاطات( :  -2
 ع الجزائر و أهميته. : التعرف على موق  1الوضعية التعلمية -أ 
 أهميته  -الموقع الجغرافي و الفلكي  -

 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي : نشاط يخص اهمية الموقع الفلكي )توظيف السندات المناسبة ( 
 : دراسة  التنوع والتباين اإلقليمي )السطح والمناخ( في الجزائر.2الوضعية التعلمية  -ب 

 باتي)  في جدول(الغطاء الن -المناخ  –التضاريس  -
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي  : التوقيع على خريطة صماء بعض مظاهر السطح  

 :  ربط العالقة بين التنوع المناخي وتأثيره الشبكة الهيدروغرافية . والغطاء النباتي 3الوضعية التعلمية  -ج
 النبات  -2الشبكة الهيدروغرافية )األودية(  -1تأثير المناخ على    - 

 : نشاط يخص مدى تأثير المناخ على المخزون المائي والثروة النباتية 3ية تعلم اإلدماج الجزئي. وضع
يقارن  فيها فبين القسم الشمالي والقسم الجنوبي من حيث مظاهر وضعية إدماجيه  وضعية إدماج الموارد)إدماج كلي(: -3

 السطح 
بة والمدمجة المرتبطة  بأهمية موقع الجزائر و التنوع اإلقليمي وضعية)وضعيات( تقويم الكفاءة: تجنيد الموارد المكتس -4

 و المناخي  فيها وما ترتب عن ذلك. ** هي وضعية االختبار
المتعلم  خالل سيرورة المقطع التعلمي   المعالجة المحتملة: اقتراح انشطة لمعالجة الصعوبات والنقائص المالحظة  لدى -5

 وبعد االدماج والتقويم  مثل صعوبة ربط العالقة بين المناخ والنبات الطبيعي .*** هي تصحيح االختبار

 يتعرف على أمهية موقع اجلزائر   -
يدرس اخلصوصيات الطبيعية   -

 ملنطقته )التضاريس واملناخ(
بني املناخ   يستخلص العالقة  -

  اجلزائر والنبات يف

 سا10
 أسبوع( 10).

صل  
 الف

هناية
ول 

األ
 

خالل األسبوع ما اإلدماج الكلي )
 (قبل االختبار األول

املعايري املعتمدة يف تقومي الكفاءات  .معالجة نموذج وضعية إدماجية )تتعلّق بالمقطع االول( 
)الوجاهة، االستعمال السليم 
 لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا( 1-2)

وضعيات( لتقويم الموارد )المعرفية المنهجية القيمية (ووضعية إدماجية لتقويم الكفاءة  3الى  2وضعيات بسيطة ) من  االختبار األول 

 أسبوع  .المستهدفة من  الكفاءة الشاملة )تتعلق بالمقطع االول( 1الختامية 
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 وصوال اىل تثمني جهود التنمية واحلفاظ على املوارد الطبيعية  ،براز أمهية املوقع وتنوع اجملال اجلغرايف للجزائرالكفاءة الشاملة: يف هناية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على استغالل اخلرائط واالحداثيات اجلغرافية إل
 الفصل الثاين

العقالين للموارد الطبيعية  وأمهية االستغالل اجلزائريدرس املظاهر السكانية يف اجلزائر مربزا جهود التنمية    الكفاءة اخلتامية:  
رقم وعنوان املقطع  

 التعّلمي 
هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء  

 واإلدماج 
معايري ومؤشرات لتقومي مدى متلُّك املوارد، إمناء   ّلمية وبعض السياقات املمكنة هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التع 

 وتنصيب الكفاءات 
تقدير احلجم 

 الزمن

مية
والتن

ان 
سك

. ال
ين: 

الثا
طع 

املق
 

جهود    مربزااملظاهر السكانية يف اجلزائر    -
التنمية وأمهية االستغالل العقالين للموارد  

 الطبيعية
 وتوزيع السكان   -
 االستغالل العقالين للموارد الطبيعية    -
 مشاكل التنمية  -
 التنمية املستدامة   -

السكانية   الكثافة  -النمو السكاني   -التقويم التشخيصي: لقياس المكتسبات القبلية لدى المتعلم: الخريطة   
معيقات التنمية -الموارد الطبيعية  –الزيادة الطبيعية  -                                                               

تنفيذ المقطع التعلم  سيرورة  
تستمد من الكفاءة الختامية  تخص السكان في الجزائر و االستغالل العقالني للموارد  : وضعية االنطالق-1  

الطبيعية تحقيقا للتنمية المستدامة    
والنشاطات(  األداءاتوضعيات جزئية لتعلم الموارد :  )  -2 

      : تسمح بتشخيص الواقع الديمغرافي في الجزائر انطالقا من جداول إحصائية   1وضعية تعلمية  -ا
التوزيع السكان  -النمو السكاني -     

 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. اقتراح نشاط  يخص مشاكل النمو الديموغرافي 
: ربط العالقة بين االستغالل العقالني للموارد الطبيعية و التنمية المستدامة في الجزائر2وضعية تعلمية  -ب .  

جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة   -, تجارة ونقل ( إمكانات التنمية االقتصادية )زراعة ,صناعة -    
وضعية  -وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. رسوم بيانية  ) منحنى ,اعمدة , دائرة نسبية   (   *                                ج

: الوقوف على مشاكل التنمية االقتصادية مع اقتراح حلول من أجل تنمية مستدامة 3تعلمية   
الحلول المقترحة ) جميع القطاعات (  -مشاكل التنمية  -     

 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي: ينجز تقرير حول تجربة ناجحة لمشروع تنمية بالجزائر )مشروع شبابي ( 
 3- وضعية إدماج الموارد)إدماج كلي(: وضعية إدماجيه يقترح فيها  مشروع تنمية مستدامة في منطقته 

يم الكفاءة: تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة المرتبطة  بكيفية تحقيق التنمية المستدامة في  وضعية )وضعيات( تقو 4

 الجزائر 
المعالجة المحتملة: اقتراح انشطة  لمعالجة الصعوبات والنقائص المسجلة لدى المتعلم خالل سيرورة المقطع -5  

ة المستدامة رغم ثراء الجزائر أو كتابة موضوع يقترح التعلمي وبعد االدماج والتقويم مثل صعوبة فهم عدم تحقيق التنمي
 فيها حلوال للوصول لمصاف الدول المتقدمة من وجهة نظره                                     

 يتعرف على السكان يف اجلزائر  -
 ) النمو والتوزيع(  

يربط العالقة بني املوارد املتاحة   -
 وجهود التنمية 

يستخلص خمتلف مشاكل التنمية   -
واقرتاح حلول هلا لتحقيق التنمية 

 املستدامة 

 سا   10
 أسبوع(  10)

هناية الفصل 
 الثاين

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 
 االختبار الثاين(

 .)تتعلّق بالمقطع الثاني(  معالجة نموذج وضعية إدماجية
المعايير المعتمدة في تقويم  

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال  
السليم لألدوات، االنسجام  

 واإلتقان( 

 حصة
 سا( 1-2)

 االختبار الثاين
المستهدفة من   2لتقويم الكفاءة االختامية ووضعية إدماجية وضعيات بسيطة لتقويم الموارد )المعرفية المنهجية القيمية (

 أسبوع  الكفاءة الشاملة تتعلق بالمقطع الثاني 
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 وصوال اىل تثمني جهود التنمية واحلفاظ على املوارد الطبيعية  ،ز أمهية املوقع وتنوع اجملال اجلغرايف للجزائرالكفاءة الشاملة: يف هناية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على استغالل اخلرائط واإلحداثيات اجلغرافية إلبرا
 الفصل الثالث

 . بعد الكشف عن حجم وااثر املخاطر الكربى يف اجلزائر يقرتح اإلجراءات الوقائية منها  الكفاءة اخلتامية:
رقم وعنوان املقطع  

 التعّلمي 
هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء  

 السياقات املمكنة هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض  واإلرساء واإلدماج 
معايري ومؤشرات لتقومي مدى متلُّك  

 تقدير احلجم الزمن املوارد، إمناء وتنصيب الكفاءات 

بيئة
 وال

كان
الس

ث: 
لثال

ع ا
ملقط

ا
 

أنواع المخاطر الكبرى   -
 واثارها  

 اإلجراءات الوقائية   -
    افتراضي( )خطر محاكاة  -

 

ربط العالقة   -التطور التكنولوجي   -المناخ -القبلية  الضرورية لدى المتعلم  : الخريطة  تقويم تشخيصي: قياس  المكتسبات
 –الزالزل   –عية والمنزلية ( المخاطر الطبيعية )الفيضانات التلوث  ) النفايات الصنا  –بين البيئة و نوع نشاط االنسان 

العمل التطوعي...  –تهيئة االقليم – التخطيط –التوعية  –البيئة   –الحرائق ....( الوقاية  –التصحر   
سيرورة  تنفيذ المقطع التعلمي  : -  
وضعية االنطالق: تستمد من الكفاءة الختامية  حول المخاطر الكبرى في الجزائر و  اإلجراءات الوقائية لمواجهتها -1  

وضعيات جزئية لتعلم الموارد :  )االداءات و النشاطات( :  –  
على أثار المخاطر الكبرى على السكان.)الزالزل، التصحر، الفيضانات، الحرائق، الجراد(  :التعرف1وضعية تعلمية -أ  
آثارها  -المخاطر في الجزائر -   

 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. نشاط حول اسباب المخاطر الكبري * 
:  ابراز االجراءات الوقائية من المخاطر الكبرى  2وضعية تعلمية -ب  
من المخاطر الكبرى )السبل ( اإلجراءات الوقائية  -  

 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. اقتراح خطة لحماية المناطق السهبية في الجزائر *
: تقديم خطة لتسيير أزمة ناتجة عن كارثة طبيعية )محاكاة خطر افتراضي (3وضعية تعلمية -ج  

كبرى *وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. مشاركة المتعلم في التخفيف من اثار المخاطر ال  
3- وضعية إدماج الموارد)إدماج كلي(:  وضعية ادماجية   حول مشروع من اختيار المتعلم إلحدى المخاطر الكبرى التي  

 تتعرض لها منطقته ووضع برنامج اجراءات وقائية من أضرارها)زلزال ، فيضان ،حرائق وكيفية مواجهتها....(.
تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة لقديم خطة تسيير أزمة ناتجة عن كارثة طبيعية ) وضعية تقويم)وضعيات تقويم( الكفاءة:  4

 بشكل فردي تطوعي أو جماعي منظم (. 
المعالجة المحتملة: اقتراح انشطة لمعالجة  الصعوبات او النقائص المالحظة لدى المتعلم خالل سيرورة المقطع التعلمي   5

  يعية تمييز بين الظاهرة الطبيعية والكارثة الطبوبعد االدماج والتقويم  مثل صعوبة ال

يتعرف على أثار المخاطر   -
 الكبرى بالجزائر 

يربط  العالقة بين نشاط   -
اإلنسانوما قد يترتب عنه من  
المخاطر الكبرى في الجزائر  

 انطالقا من منطقته
يقدم  عمل يقترح فيه   -

تصوره  في معالجة واقعة  
افتراضية )شفهيا إلحدى  

 ر الكبرى في الجزائر المخاط

 سا   7
 أسبوع(  7)

نهاية الفصل  
 الثالث 

اإلدماج الكلي )خالل  
األسبوع ما قبل االختبار  

 الثالث( 

 معالجة نموذج وضعية إدماجية )تتعلّق بالمقطع الثالث(  
المعايير المعتمدة في تقويم    

الكفاءات )الوجاهة،  
االستعمال السليم لألدوات،  

 واإلتقان( االنسجام 

 حصة
 سا( 1-2)

 االختبار الثالث 
وضعيات( لتقويم الموارد )المعرفية المنهجية القيمية ( ووضعية إدماجية لتقويم الكفاءة  3الى  2وضعيات بسيطة ) من 

 أسبوع  المستهدفة من  الكفاءة الشاملة )تتعلق بالمقطع االثالث( 2االختامية 


