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 مقدمة:

طاث 2022/2022ضناىا لجودة الّخعليه وجحسيو ألاداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنت الّدراسّيت 
ّ
ربيت الوطنّيت على إعداد املخط

ّ
، عنلذ وسارة الت

سمت لخنصيب الكفاءاث املستهدفت وإىنائها لدى 
ّ

ناث قصد جنظيه وضبط عنلّيت بناء وإرساء وإدماج وجقويه املوارد الال
ّ
جالميذ مزحلت الّخعليه الّسنوّيت للّخعل

طاث هي أدواث عنل مكّنلت للّسنداث ا
ّ
نها حتى حسخجيب يملزجعيت املعخندة )املناهج والوثيقت املزافقت( ًخوّجب مزاجعتها وجحياملخوّسط. إّو هذه املخط

مي.
ّ
 ملخخلف املسخجّداث الخنظينّيت والبيداغوجّيت بغزض جيسير وقزاءة وجنفيذ املنهاج وجوحيد مضاميو املقطع الّخعل

التااي  (covid 19)كثاار ماات ساانخيو ماات ىظااال الخناادر  بسااخحناكو بساا ب جا حاات  وروىااا بناااء علااى قاازار العااودة الخدريجياات لنظااال الّخناادر  العااادي بعااد أ          

طاث الّسنويت لبناء الّخعلناث لهذه السنت الدراسيت ج
ّ
ربوييو املخط

ّ
دناسب مع الحجه الساعي مّسذ بالدىا، جضع وسارة التربيت الوطنيت بيو أًدي املنارسيو الت

 السنوي املخاح لكّل ماّدة حعلينّيت. 

طاااث السانّويت ماات جاادابير وجوجةهااث منوجياات و يداغوجيات، والزجااو  إلةهاا  لنااا د وعليا،،         
ّ
عااذ فإىاا، ًخعاّيو علااى الجنياع قاازاءة ووعااي ماا ورد ّااي هاذه املخط

ل املفدشيو ومزافقت ألاساجذة لخعدًل أو جكييف الوضعّياث بنا ًزوى، مناسبا لخحقيق الكفاءاث ا
ّ
 ملستهدفت.الحاجت، مع إمكاىيت جدخ

 

 

 

 2022سبتمبر
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 متىسطمن التعليم اللسنت الثانيت في االمخطط السنىي لبناء التعلماث 
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رقم وعنوان 
 المقطع التعلّمً

هٌكلة الموارد المعرفٌة المستهدفة بالبناء واإلرساء 
 واإلدماج

توجٌهات بخصوص أنماط الوضعٌات المكونة للمقاطع التعلّمٌة وبعض السٌاقات الممكنة لها، 
 تسٌٌرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج القسم(وسبل 

معاٌٌر ومؤشرات لتقوٌم مدى تملُّك الموارد، 
 إنماء وتنصٌب الكفاءات

تقدٌر الحجم 
 الزمنً

التقوٌم التشخٌصً لمكتسبات التالمٌذ

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد أعداد طبٌعٌة وأعداد عشرٌة
  وإجراء عملٌات جمع وطرح وضرب كسرٌن.

 .وضعٌات إلبراز دور وأهمٌة األقواس فً سلسلة عملٌات 
  وضعٌات الستعمال الحاسبة الكتشاف أولوٌة العملٌات. 
  وضعٌات مدرسٌة أو من الحٌاة الٌومٌة تستهدف القسمة اإلقلٌدٌة والعملٌات

 على الكسور. 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .تناول المقطع
ٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ()حسب توج

 

  ٌجري سلسلة عملٌات محترما
 )ذهنٌا،واالقواسقواعد أولوٌتها 

 آلة حاسبة(. وباستعمال على ورقة
 .ٌحسب جداء كسرٌن 
 ،ٌجمع أو ٌطرح كسرٌن مقام  ٌقارن

  أحدهما مضاعف لمقام األخر.

 

  تترجم سلسلة ٌنتج عبارة جبرٌة
 مجامٌع بانتظام معٌن.

  ٌحسب جداء أو مجموع عددٌن
مستعمال الخاصة التوزٌعٌة فً 

 االتجاهٌن.
  ٌجري تحوٌرات على عبارات

 جبرٌة خاصة.
  ٌقدر ذهنٌا نتٌجة حساب فً وضعٌة

 معٌنة.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم  ٌقّدم
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 هذا المستوى منحسب مواصفات 
.الختامٌة الكفاءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد إجراءات إلنشاءات هندسٌة أولٌة
 التناظر المركزي. استعمالو

 لألدوات الهندسٌة فً اإلنشاءات. وضعٌات تستهدف االستعمال السلٌم 
 األدوات( )تعتمد على  وضعٌات تسمح باالنتقال التدرٌجً من هندسة أداتٌة

أو هندسة تعتمد على المشاهدة إلى هندسة استنتاجٌه )تعتمد على الخواص 
 والعالقات(، وانجاز تبرٌرات بسٌطة.

  وضعٌات لوصف شكل هندسً، أو كتابة برنامج ٌسمح بإنجاز شكل مماثل
 لشكل معطى، إلبراز أهمٌة التعارٌف والخواص المتعلقة بمختلف األشكال.

 ٌُستخرج منها وضعٌات تعٌٌن صور أشك ال بسٌطة بالتناظر المركزي 
 خواص التناظر المركزي.

 .ٌُستعمل فٌها التناظر المركزي كأداة لتبرٌرات بسٌطة  وضعٌات 
 .ٌُستعمل فٌها التناظر المركزي كأداة إلنشاء مثٌل أو إكمال شكل  وضعٌات 

  رساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع وضعٌات متنوعة إلتناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .تناول المقطع
والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ()حسب توجٌهات المنهاج 

 

  وٌسمًٌتعرف على أشكال هندسٌة 
 عناصرها.

  ٌتعرف على أشكال ٌقبل كل منها
 مركز تناظر.

  ٌنشئ صور أشكال بسٌطة بالتناظر
 المركزي.

 

  ٌنشئ شكال هندسٌا اعتمادا على
 خواصه.

 ٌنشئ نظٌر شكل أو ٌكمل شكال 
 بالتناظر المركزي.

  ٌقدم تبرٌرات بسٌطة باستعمال
 التناظر المركزي.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم  ٌقّدم
 المستوى من هذاحسب مواصفات 

.الختامٌة الكفاءة

   طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد تعارٌف وخواص متعلقة بالزواٌا
 ازيمتو وٌتدرب تدرٌجٌا على بناء تبرٌرات بسٌطة توظف فٌها خواص

 .األضالع

 

 بالزواٌا المتعلقة  ٌستعمل التعابٌر
ن تامتقابل -متكاملتان  -)متتامتان
...( داخلٌا  متبادلتان - بالرأس
 على خواصها. وٌتعّرف
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  )ٌُستعمل فٌها القص والصق واستعمال أدوات هندسٌة )منقلة، مدور وضعٌات 

، وتبرر هذه °180قصد التحقق الملموس من أّن مجموع زواٌا مثلث ٌساوي 

 النتٌجة بواسطة الزواٌا المتبادلة داخلٌا.
 المتقاٌسة " وذلك  وضعٌات تتضمن إنشاءات  لمقاربة مفهوم" المثلثات

 باستعمال التطابق.
  وضعٌات لحساب مساحة المثلث نعتمد فٌها أوال على القص واللصق ثم على

 مساحات األشكال المدروسة سابقا )المستطٌل، المثلث القائم(.

  الل هذا المقطع وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها ختناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خاللال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة 

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

  المثلث والقرص.ٌحسب مساحة 
 

 باستعمال  بسٌطة  استدالالت ٌنجز
 الزواٌا والمثلثات.خواص 

  والتوازيٌوظف خواص الزواٌا 
خاصٌة مجموع أقٌاس  تبرٌر فً

  زواٌا مثلث
 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

منتوجا بشكل منظّم ومنسجم  يقّدم

 هذا المستوى منحسب مواصفات 

.الختامية الكفاءة

 

 

 

 

 

 

 

 تعلٌم ومقارنة( النسبٌة  األعداد تجنٌد حلها ٌتطلب انطالقٌة وضعٌة طرح(
 وعملٌتً الجمع والطرح.

  وضعٌات الستخالص قواعد المقارنة ٌمكن أن نستعٌن فٌها بالمستقٌم
ٌُجسد بالمحرار مثال(، وفً هذه الحالة نتحدث عن "المسافة إلى المدرج  (

 ."الصفر لعدد نسبً دون استعمال مصطلح القٌمة المطلقة
  الحرارة، درجات محسوسة )الربح والخسارة،  على أمثلةوضعٌات ترتكز

المدرج قصد تسهٌل امتالك قواعد جمع وطرح عددٌن ...( والمستقٌم 
 نسبٌٌن.

  وضعٌات لحّل معادالت درست فً السنة األولى حتى ندعم مكتسبات التلمٌذ
 فً هذا المجال، وتمدٌد ذلك إلى النوع الجدٌد.

  )مثل بكتاباتترجمة وضعٌات )نصوص أو مخّططات: 

 

  ّب أعداد نسبٌة.ٌرت 
  عددٌن نسبٌٌن. وٌطرحٌجمع 
  متباٌنة.مساواة أو ٌختبر صحة 
 

 .ٌحسب مجموعا جبرٌا معطى 
  ًٌعلم نقطا على مستقٌم مدرج أو ف

)باستعمال بمعلم  مستو مزود
 االعداد النسبٌة على الخصوص(

  ٌحسب المسافة بٌن نقطتٌن ذات
فاصلتٌن معلومتٌن على مستقٌم 

 مدرج.
 توظٌف حل معادالت 
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         ab

 

 .، و العكس                 

  ُتَترَجُم بمعادلة وحلّها.وضعٌات 
 العددي إلى الحساب الحرفً. وضعٌات لالنتقال من الحساب 
 وضعٌات لالستدالل فً المٌدان العددي.

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 
  إدماج موارد المقطع(تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج( 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم  ٌقّدم
 هذا المستوى من صفاتحسب موا

.الختامٌة الكفاءة

 

 

3.  

  متعلقة بالمثلث  وخواصوضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد تقنٌات طرح

 .لتبرٌر بعض النتائج والدائرة

 .وضعٌات إلستنتاج خواص متوازي األضالع 
  خواص متوازٌات األضالع الخاصة )المستطٌل، وضعٌات إلستنتاج

  (.المربع، المعٌن
 وضعٌات لحساب مساحة متوازي األضالع. 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 خواص متوازي على  ٌتعرف
 .األضالع

 خواص متوازٌات على  ٌتعرف
 .األضالع الخاصة

  متوازي أضالع.ٌحسب مساحة 
 

 استدالالت بسٌطة باستعمال  ٌنجز
 خواص متوازي أضالع.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل وجامنت ٌقّدم 
 هذا المستوى من مواصفات حسب
.الختامٌة الكفاءة
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 وتحوٌل المئوٌة والنسبة التناسبٌة خواص تجنٌد حلها ٌتطلب انطالقٌة وضعٌة 
 .ةوحدات القٌاس واستخدام الجداول والمخططات والتمثٌالت البٌانٌ

 .وضعٌات للتعّرف على التناسبٌة أو الال تناسبٌة 
 وضعٌات للبحث عن الّرابع المتناسب. 
  إجراءات أخرى مرتبطة وضعٌات للمقارنة )باستعمال النسبة المئوٌة أو

 بالتناسبٌة(.
 فٌها إجراءات مختلفة إلكمال جداول تناسبٌة وٌكون  وضعٌات توظف

 التركٌز على استعمال الرابع المتناسب. 
 .وضعٌات الستخراج معلومات من وثٌقة أو ترجمة بٌان 
 .وضعٌات لجمع معطٌات وتنظٌمها فً جداول 
 وضعٌات لتمثٌل معطٌات بمخططات 
 ٌف أدوات إحصائٌة بهدف تحلٌل معلومات، ٌستحسن أن وضعٌات لتوظ

تكون من محٌط التلمٌذ )أعمار، قامات ومقاسات، ....( وكذلك من مواد 
أخرى وبالخصوص الجغرافٌا )توزٌع السكان، مساحات القارات، المناطق 

 (.اإلنتاج،...الزراعٌة، 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  أعداد تمثل ول اجد أو ٌتممٌمٌز
 تناسبٌة.وضعٌة 

 .ٌحسب الرابع المتناسب 
 .ٌحسب مقٌاس خرٌطة 
 ٌ  ع سالسل إحصائٌة فً فئات جم

 متساوٌة المدى.
  وتكرارات تكرارات مطلقةٌحسب 

 نسبٌة.
 

  المئوٌة فً مقارنة ٌوظف النسب
 الحصص.

  أو )ٌوظف المقٌاس فً إنجاز تكبٌر
 هندسً معطى. تصغٌر( شكل

 ٌ  معطٌات فً فئات وٌنظمها  عجم
 وٌمثلها بمخططات. فً جداول

  ٌجري تحوٌالت الوحدات على
 .المقادٌر المتناولة

 

 ٌستعمل الرموز والمصطلحات 
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم  ٌقّدم
 هذا المستوى منحسب مواصفات 

.الختامٌة الكفاءة
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 موارد المقطع.انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد  وضعٌة طرح 

  وضعٌات للعمل على المجسمات نفسها )ولٌس فقط على تمثٌالتها( وأخرى
 لالنتقال من المجسمات إلى تمثٌالتها.

 القائم وأسطوانة  وضعٌات ترتكز على أشٌاء من الفضاء تتعلق بالموشور
 الدوران، وتستدعً من التلمٌذ:

 .رسم تمثٌالت لها بالٌد الحرة، ثّم باستعمال األدوات 
 وصفها، إنجاز تصمٌم مناسب. 
  تصمٌم مناسب لها. بإنجازكتابة برنامج ٌسمح 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 تناول المقطع(
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 لقائم ا الموشور على ٌتعرف
 دوران. وأسطوانة

 

  القائم  من الموشورٌرسم تمثٌال لكل
دوران بالمنظور  واسطوانة

 متساوي القٌاس.
 تصمٌما موافقا لموشور قائم  ٌنشئ

 دوران بأبعاد معلومة. واسطوانة
  ٌربط تصمٌما بمجسم مركب

 .والعكس
 أواسطوانة اقائم اٌصنع موشور 

 .دوران
 أو محٌط شكل أو  ةٌحسب مساح

حجم مجسم مألوف بإستعمال 
 .القاعدة المناسبة

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل نتوجام ٌقّدم 
 هذا المستوى من مواصفات حسب
.الختامٌة الكفاءة

 

 

 

 


