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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

زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنمائ
ّ

مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال
ّ
ها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم الّسنوّية للّتعل

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 والبيداغوجّية 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 ت
ّ
ربويين املخط

ّ
تناسب مع الحجم الساعي مّست بالدنا، تضع وزارة التربية الوطنية بين أيدي املمارسين الت

 السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طااات السانّوية مااس تاادابير وتوجههاات مندجيااة و يداغوجياة، والرجااود إلههاا  لمااا دعاات فإناا، يتعاّين علااى الجمياع قااراءة ووعااي ماا ورد  ااي هاذه امل وعليا،،         
ّ
خط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرون، مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 الحاجة، مع إمكانية تدخ
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 المتعّلم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المّتبعة في ذلكلدى باإلنماء والتنصيب  أوال: الكفاءات المستهدفة
 في العالم بعد الكشف عن المباديء التي قام عليها المجتمع اإلسالمي الجديد  لإلسالمالسنة الثانية متوسط يكون المتعلم قادرا على ربط لعالقة بين الفتوحات اإلسالمية ومجاالت التاثير الحضاري في نهاية الكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات الختامية المقاطع 

 التاريخية  األول: الوثائقالمقطع 

 .طبيعتها، مصدرها، ونوعها يدرس المتعلّم الوثيقة التاريخية من حيـث 

 مدن الساحليةيستغلّ التوثيق المناسب للوقوف على المحّطات الكبرى من تاريخ الجزائر منذ الفتح اإلسالمي إلى مواجهة الغزو االسباني والبرتغالي لل  التاريخ الوطني  المقطع الثاني :    

  التاريخ العام  :المقطع الثالث 
 الحضاريـة اإلسالمية في أوربـا والعالـم يعتمد خرائط الفتوحـات اإلسالميـة والتوثيـق المناسب إلبراز التأثيرات 

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

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

 بناء الموارد المعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج الموارد المعرفية للمقطع.

 للمقطع.تقويم مدى التحكم في الموارد المعرفية 

 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 للمتعّلمالبناء:  -
  مّت فيها بنا  لل  املوارد املعرفية )عاادة استثمار أو وحويل(؛يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:  -

 يت يُفرتض أنه مّت بناؤها وعرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(.خيص جممواة من املوارد الاإلدماج: 
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 الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات ــمخططال
 الثانية السنـــــة 
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 حسب الفصول الدراسيةثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها 
 . .بعد الكشف عن المبادئ التي قام عليها المجتمع اإلسالمي الجديد،ربط العالقة بين الفتوحات اإلسالمية و مجاالت التأثير الحضاري لإلسالم في العالم في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على الكفاءة الشاملة:

 األولالفصل 

  طبيعتها، مصدرها، ونوعها. يدرس المتعلّم الوثيقة التاريخية من حيـث : 1الكفاءة الختامية 

رقم وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

الموارد المعرفية  هيكلة
المستهدفة بالبناء واإلرساء 

 واإلدماج

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

مدى  معايير ومؤشرات لتقويم
تملُّك الموارد، إنماء وتنصيب 

 الكفاءات

تقدير الحجم 
 الزمني

ع )
مقط

ال
11

خية 
تاري

ق ال
وثائ

 .ال
:)

 
... 

االّتفاقيات والمعاهدات 

 التاريخية:

صحيفة المدينة  -
المنورة)التحول في المجتمع 
اإلسالمي، الدولة اإلسالمية: 

 -ية، العّباسيةوالراشدية، األم
 لألمة(. والتطور الحضاري

1-التقويم التشخيصي لقياس المكتسبات القبلية : الخطوات المنهجية لدراسة االثار – ترتيب األحداث على السلم أو 
اوة الطبيعة . نمط معيشة إنسان ما قبل التاريخ و قدرته على التكييف و التأقلم رغم قس –الخط  الزمني كرونولوجيا  

 2-سيرورة تنفيذ المقطع التعلمي :

مع الخطوات المنهجية لدراسة الوثائق التاريخية وميادين التحول في المجت مضمونها حول االنطالق:وضعية  أ.
 اإلسالمي في الميدان السياسي و اإلداري منذ الهجرة الى المدينة المنورة . 

:(األداءات و النشاطات )وضعيات جزئية لتعلم الموارد : ب.  

خطوات ال –مفهوم الوثيقة التاريخية و أهميتها  )الخطوات المنهجية لدراسة الوثيقة التاريخية :1الوضعية التعلمية  -

.(المنهجية لتحليل الوثيقة التاريخية   
ترتيب خطوات تحليل الوثيقة التاريخية .وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-  

 –االجتماعي  –) السياسيميادين تحّول المجتمع اإلسالمي منذ الهجرة إلى المدينة المنورة. : 2الوضعية التعلمية  -

العسكري (  –االقتصادي   
تحليل وثيقة صحيفة المدينة المنورة .:دماج الجزئيوضعية تعلم اإل-   

السياسية و اإلدارية بالتطور الحضاري في الدولة . ) الجديد  تاستخالص العالقة بين التحوال: 3الوضعية التعلمية  -

 في الدولة اإلسالمية منذ الهجرة الى المدينة المنورة (
 في جدول .: يبرز هذه التحوالت وضعية تعلم اإلدماج الجزئي -

 
التعرف والتحكم في دراسة  -

 الوثيقة التاريخية منهجيا .
ا ستنتاج مظاهر التحول التطور -

 الحضاري اإلسالمي 
 
اكتشاف واستخالص -

التحوالت في المجتمع 
 اإلسالمي 

 
 
 

 سا 10
 أسابيع( 10) 

ول
 األ

صل
 الف

هاية
ن

 

اإلدماج الكلي )خالل 
األسبوع ما قبل االختبار 

 األول(

  ....... وضعية تعلم إدماج الموارد: يدرس الوثيقة التاريخية ) صلح الحديبية ( من حيث طبيعتها مصدرها و نوعها مع تقييمها -ج
 
 
 

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

 

  االختبار األول
 الموارد المعرفية والمنهجية والقيمية ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول المستهدف من الكفاءة الشاملة في المقطع األول.وضعيات بسيطة لتقويم بعض 

ية للمقطع مثل تعليمية التعلم. المعالجة المحتملة: اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المالحظة لدى المتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل السيرورة ال
 دستور المدينة وكيفية إظهار التحول في المجتمع اإلسالمي بعد الهجرة.

 

 أسبوع
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 حسب الفصول الدراسية ثالثا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها
 بعد الكشف عن المبادئ التي قام عليها المجتمع اإلسالمي الجديد.،ربط العالقة بين الفتوحات اإلسالمية و مجاالت التأثير الحضاري لإلسالم في العالم في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على الكفاءة الشاملة:

 الفصل الثاني 
 مدن الساحليةيستغّل التوثيق المناسب للوقوف على المحّطات الكبرى من تاريخ الجزائر منذ الفتح اإلسالمي إلى مواجهة الغزو االسباني والبرتغالي لل: 10الكفاءة الختامية 

رقم وعنوان 
 المقطع التعّلمي

هيكلةالموارد المعرفية المستهدفة بالبناء 
 واإلدماجواإلرساء 

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

معايير ومؤشرات لتقويم مدى 
تملُّك الموارد، إنماء وتنصيب 

 الكفاءات

تقدير الحجم 
 الزمني

ع )
مقط

ال
10

لوط
خ ا

تاري
: ال

)
   ني

الجزائر والمغرب  المحطّات الكبرى في تاريخ

 مي:اإلسال

 إسالمي ب مظاهر تحّول شمال إفريقيا إلى مغر

نتائج الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا) المغرب 

 والية إسالمية

 إنتشار اإلسالم
)الرستمية، الحمادية ـ و  قيام الدول المستقلة

 الموّحديةالزيانية( و قيام الدول الموحدة )
 والمرابطية (

 ؛دورهما في مواصلة نشر اإلسالم

نشر اإلسالم في الصحراء و حوض البحر 

 المتوسط.

 اسهامات المغاربة الحضارية

 مواجهة الغزو األوربي للسواحل المغاربية. -

1-التقويم التشخيصي لقياس المكتسبات القبلية :التحوالت في المجتمع اإلسالمي في مختلف الميادين – صحيفة المدينة – صلح الحديبية _ 
 التاريخ الهجري و الميالدي . 

 2-سيرورة تنفيذ المقطع التعلمي :

الفتوحات اإلسالمية و مظاهر حضارتها و تأثيرها على أوروبا و العالم و جهد  حول)تستمد من الكفاءة الختامية ( : وضعية االنطالق -أ

 الجزائريين في مواجهة الغزو 
:األداءات و النشاطات ( )جزئية لتعلم الموارد :وضعيات  -ب  

دلس ( فتح األن -مراحل الفتح اإلسالمي و نتائجه –الفتح اإلسالمي لبالد المغرب اإلسالمي )موقع بالد المغرب : 1الوضعية التعلمية  -أ  

  د _ موسى بن نصير .....(طارق بن زيا –التعريف ببعض القادة الفاتحين ) عقبة بن نافع :وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-

اإلسالمي ) الدويالت المستقلة في الجزائر الرستمية ، الدويالت اإلسالمية في الجزائر وبالد المغرب: 2الوضعية التعلمية  –  

الدول الموحدة الموحدية والمرابطية   (  –الحمادية والزيانية....     
اإلسالمي الدويالت التي انفصلت عن الدولة الموحدية .يوقع على خريطة المغرب :وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-  

– الوضعية التعلمية 3 : انعكاسات تراجع السيادة اإلسالمية على األندلس ) التحرشات االسبانية – مواجهة الجزائريين و المغاربة للغزو 

 األوربي ( .
مال إفريقيا .األندلس و التحرش األوروبي على سواحل ش يكتشف العالقة بين تراجع سلطة المسلمين في:وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-  

 

 
 
التعرف على موقع بالد المغرب  -

 وأسباب الفتح .
 يستنتج نتائج الفتح . -
دور الدويالت المغاربية في نشر  -

 اإلسالم 
 موقف المغاربة من الغزو األروبي   -
 
 

 ... سا
 ).... أسبوع(

نهاية الفصل 
الثاني

 

)خالل األسبوع ما قبل اإلدماج الكلي 
 االختبار الثاني(

وضعية تعلم إدماج الموارد: التحول الحاصل بعد الفتح و دور المغاربة في نشر اإلسالم   ومقاومة الغزو  -ج
 . األوربي

المعايير المعتمدة في تقويم 
الكفاءات )الوجاهة، 

االستعمال السليم لألدوات، 
 االنسجام واإلتقان(

 سا1من
 سا0الى

 . وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى الثاني المستهدف من الكفاءة الشاملة االختبار الثاني

التعليمية المعالجة المحتملة: اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المالحظة لدى المتعلم بعد اإلدماج و التقويم أو خالل السيرورة   

 أسبوع
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 رابعا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسية
 بعد الكشف عن المبادئ التي قام عليها المجتمع اإلسالمي الجديد.،التأثير الحضاري لإلسالم في العالمربط العالقة بين الفتوحات اإلسالمية و مجاالت  في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على الكفاءة الشاملة: 

 الفصل الثالث

 اإلسالمية في أوربـا  والعالـم يعتمد خرائط الفتوحـات اإلسالميـة والتوثيـق المناسب إلبراز التأثيرات الحضاريـة: 10الكفاءة الختامية 

رقم وعنوان 
 المقطع التعّلمي

هيكلةالموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء 
 واإلدماج

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

معايير ومؤشرات لتقويممدى تملُّك 
 ب الكفاءاتالموارد، إنماء وتنصي

تقدير الحجم 
 الزمني

ع )
مقط

ال
10

عام
خ ال

تاري
 .ال

:)
 

العـالم اإلسالمـي وتأثيراته 

 الحضارية:

الدولة اإلسالمية: الراشدية، األموية، 

 لألمة والتطور الحضاري -العبّاسية

االمتداد الزمني والمكاني للفتوحات  -

 اإلسالمية 

 مظاهر الحضارة اإلسالمية -

1-التقويم التشخيصي لقياس المكتسبات القبلية :الفتح اإلسالمي لبالد المغرب – الدول الموحدة في 
الرستمية....... –الحمادية  –الدولة الزيانية –بالد المغرب   

 2-سيرورة تنفيذ المقطع التعلمي:
إلسالمي حول  الفتوحات اإلسالمية في الشرق  ا ()تستمد من الكفاءة الختامية :وضعية االنطالق -أ

 و الغرب  المسيحي و مظاهر الحضارة اإلسالمية فيها و تأثيرها على اوروبا و العالم . 
:(االداءات و النشاطات )وضعيات جزئية لتعلم الموارد : -ب   

الغرب  التعرف من خالل الخريطة على انتشار اإلسالم في  الشرق و: 1الوضعية التعلمية  -  

التعرف على نتائج الفتح اإلسالمي : وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-  

.اإلسالمية وفق مجاالتها مظاهر الحضارة تصنيف : 2الوضعية التعلمية  -  

يصنف في جدول بعض مظاهر الحضارة اإلسالمية .: وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-  

ية في أروبا:مظاهر تأثير الحضارة االسالم 3الوضعية التعلمية  -  

.                                                    (والعالم     
م .يتناول ويثمن  أثار الحضارة اإلسالمية على اوروبا و العال.وضعية تعلم اإلدماج الجزئي-  
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نهاية الفصل 
الثالث

 

 
اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 

 االختبار الثالث(

 
 أروبا والعامل وضعية لعلم عدماج املوارد: وضعية حول الفتوحات اإلسالمية ومظاهرها مربزا لأثريها الى  -ج

 
 

 
المعايير المعتمدة في تقويم 

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 
السليم لألدوات، االنسجام 

 واإلتقان(

 

وضعيات بسيطة لتقومي موارد الفصل الثالث املعرفية ، املنهجية والقيمية   ووضعية عدماجية     االختبار الثالث
 لتقومي املستوى االثالث املستهدف من الكفا ة الشاملة 

املعاجلة احملتملة: لتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى املتعلم خالل سريورة املقطع  -
الكفا ة مثل : احلروب الصليبية اامال من اوامل انتقال أو بعد عدماج  املوارد و لقومي 

 احلضارة اإلسالمية عىل أوروبا ؟.
 

 أسبوع

 

 

 

 


