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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ
المقدمـة

فً إطار تحضٌر الموسم الدراسً  ،2019-2018و سعٌا لضمان جودة ال ّتعلٌم و تحسٌن األداء التربوي والبٌداغوجً
ّ
مخططات
لمواصلة اإلصالحات التً باشرتها وزارة التربٌة الوطنٌة ،تضع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بٌن أٌدي الممارسٌن التربوٌٌن
سنوٌة كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعٌة المعتمدة و المعمول بها فً المٌدان فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً والمتوسط ،بغرض تٌسٌر
قراءة ،فهم وتنفٌذ المنهاج ،وتوحٌد تناول المضامٌن فً إطار المقطع التعلّمً الذي تنصّ علٌه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضٌحه
ّ
المخططات بتوحٌد سٌرورة تناول المقطع التعلّمً وتحقٌق التوافق بٌنه
فً الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن الناحٌة المنهجٌة تسمح هذه
وبٌن مخطط التقوٌم البٌداغوجً ومخطط المراقبة المستمرّ ة  .وعلٌه ،نطلب من السادة المفتشٌن مرافقة األساتذة خاصة ــ حدٌثً العهد
ّ
ّ
والتدخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعدٌل أو تحسٌن ٌرونه
المخططات من أجل وضعها حٌّز التنفٌذ،
بال ّتدرٌس ــ فً قراءة وفهم مبدأ هذه
مناسبا وفق ما تقتضٌه الكفاءة المرصودة ،شرٌطة إخطار المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بكل إجراء تربوي مزمع ا ّتخاذه فً هذا الشأن .
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ
مذكرة منهجٌة
بٌّنت نتائج االستشارة الوطنٌة حول التقوٌم؛والتً توجت بندوة حول الموضوع بتارٌخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر فً ممارسات التقوٌم
المعمول بها حالٌا،كما أفرزت تقارٌر المتابعة المٌدانٌة للسادة المفتشٌن ،اختالالت فً تنفٌذ المناهج بسبب القراءة غٌر الناجعة لها وما رافقها من تأوٌالت
 .مما دفع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا إلى تزوٌد الممارسٌن بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس و تسمح بتحسٌن األداء التربوي واالرتقاء به،عمال
بأحد محاور اإلصالح أال وهو تكوٌن المكونٌن و احترافٌة الفاعلٌن.تتمثل فً المخطط السّنوي لبناء التعلمات ،المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً
والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسٌة فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً و المتوسط فً الطورٌن المعنٌٌن بتنفٌذ المناهج المعاد
كتابتها.
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
ّ
مخطط شامل لبرنامج دراسً ضمن مشروع تربويٌ ،فضً إلى تحقٌق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستوٌات التعلّمٌة ،انطالقا من الكفاءات
و هو
الختامٌة للمٌادٌن ،وٌُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمٌة المتكاملة.
كل مخطط تبعا للمادة المقررةٌ ،نطلق من مستوى من الكفاءة الختامٌة التً توضع موضع التنفٌذ من خالل وضعٌة مشكلة شاملة بسٌاقها العام
الذي قد ٌصادفه التلمٌذ فً حٌاته المدرسٌة أو االجتماعٌة و جملة من الوضعٌات الجزئٌة المقترحة التً تفضً إلى وضعٌة إدماج و معالجة محتملة.كما
ٌحتوي المخطط على توجٌهات من الوثٌقة المرافقة و دلٌل الكتاب المدرسً من أجل التكفل األمثل بسٌرورة المقطع التعلمً الذي منح له حجم ساعً
تقدٌري ٌوافق المدة الالزمة لتنصٌب الكفاءة.
 -2المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً:هو مخطط مواكب لسٌرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءةٌ .،نطلق من الكفاءة الختامٌة التً تؤطر
بمعاٌٌر تسمح بتقوٌم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة فً المنهاج و التً تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفٌة ،المنهجٌة و القٌمٌة .كما ٌسمح
هذا المخطط بتثمٌن مجهود المتعلم بتقدٌم مالحظات و توجٌهات تربوٌة من أجل التعدٌل
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اىَخططبد اى ّ
 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط ٌتضمن عددا محددا من الوقفات التقوٌمٌة حسب الحجم الساعً الممنوح لكل مادة مستهدفة التعلمات
المدمجة التً تقٌس المركبات الثالث للكفاءة .و ٌثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه فً الموارد و تجنٌدها فً مشكالت من نفس عائلة

الوضعٌات المعالجة فً القسم.
الحجم الساعً األسبوعً لسنوات التعلٌم المتوسط :
المستوى
السنة األولى المتوسطة
السنة الثانٌة المتوسطة
السنة الثالثة المتوسطة
السنة الرابعة المتوسطة

الحجم الساعً األسبوعً
 5سا و  30د
 5سا و  30د
 4سا و  30د
 5سا

مستجدات منهاج مادة اللغة العربٌة فً التعلٌم المتوسط
التخرج من مرحلة التعلٌم المتوسط
ملمح
ّ
فً نهاٌة مرحلة التعلٌم المتوسطٌ ،كون المتعلم قادرا على استعمال اللغة العربٌة كأداة للتفكٌر واكتساب
الكفاءة الشاملة
المعارف األدبٌة والعلمٌة وتبلٌغها مشافهة وكتابة بأسالٌب مختلفة وفً وضعٌات تواصلٌة دالة  ،وتوظٌفها عبر
للمرحلة
الوسائط التكنولوجٌة..
ٌفهم مضمون الخطاب المنطوق من أنماط متنوعة وٌتجاوب معها..،
فهم المنطوق
ٌتواصل مشافهة بوعً وبلسان عربًّ معبّـرا عن رأٌه ،موضّحا ومعلال وجهة نظره  ،فً المواقف األدبٌة
التعبٌر الشفوي
والعلمٌة وعبر مختلف الوسائط وفً سٌاقات مختلفة.
ٌقـرأ قراءة تحلٌلٌة نقدٌة واعٌة نصوصا أدبٌة وعلمٌة مركبة وٌفهمها ،من وسائط مختلفة مشكولة أو غٌر
فهم المكتوب
مشكولة.
ٌنتج كتابة نصوصا منسجمة فً سٌاقات مختلفة ،أدبٌة ،علمٌة ،ثقافٌة .ومشارٌع لها دالالت اجتماعٌة
التعبٌر الكتابً
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اىَخططبد اى ّ
مفاهٌم مهٌكلة :
التقوٌم التشخٌصًٌ :ضمن الرجوع إلى التعلمات القبلٌة لتشخٌصها وتثبٌتها  ،من أجل إرساء موارد جدٌدة لدى المتعلمٌن  ،قصد المساهمة
فً إنماء الكفاءة الشاملة ، ،وٌُبنى حسب الخطوات اآلتٌة :
ـ تحلٌل قبلً للمادة الدراسٌة.
ـ ضبط الموارد المستهدفة( معرفٌة ،منهجٌة ،قٌم ومواقف وكفاءات عرضٌة) .
ـ تحدٌد فترات البحث واالستكشاف والهٌكلة واإلدماج والتقٌٌم والمعالجة.
تتضمن السنة الدراسٌة مجموعة من المقاطعٌ ،ستغرق كل منها فترة زمنٌة معٌنة وٌساهم فً تنمٌة الكفاءة الشاملة عبر وضعٌات تعلّمٌة جزئٌة
ووضعٌات إدماج وتقوٌم ُتؤدي إلى انجاز عمل مركب ٌضمن تجنٌد الموارد المكتسبة واستعمالها استعماال صحٌحا فً حل وضعٌة مشكلة انطالقٌة.
 المقاربة النصٌة:هً اختٌار بٌداغوجً ٌقتضً الربط بٌن التلقً و اإلنتاج ،وٌجسد النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ٌنبغً إدراكه فً شمولٌة ،حٌث ٌُتخذ
النص محورا أساسٌا تدور حوله جمٌع فروع اللغة ،وٌمثل البنٌة الكبرى التً تظهر فٌها كل المستوٌات اللغوٌة و الصوتٌة

و الداللٌة و النحوٌة

والصرفٌة و األسلوبٌة  ،وبهذا ٌصبح النص( المنطوق أو المكتوب) محور العملٌة التعلّمٌة ،ومن خاللهما تنمى كفاءات مٌادٌن اللغة األربعة ،وٌتم تناول
النص على مستوٌٌن:
ـ المستوى الداللً :وٌتعلق بإصدار أحكام على وظٌفة المركبات النصٌة (المعجم اللغوي ،الدالالت الفكرٌة )...إذ ٌعتبر النص مجموعة جمل مركبة
مترابطة تحقق قصدا تبلٌغٌا وتحمل رسالة هادفة .
ـ المستوى النحوي :وٌقصد به الجانب التركٌبً لوحدات الجملة التً تشكل تجانسا نسقٌا ٌُ ،حدد األدوار الوظٌفٌة للكلمات.
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ
سٞشٗسح اىَقطغ اىزؼيَّ: ٜط ً 4
 ٚسزٓم كم يمطغ ثٕضؼٛخ يطكهخ اَطاللٛخ (انٕضؼٛخ األو) يٍ إَزبط انًؼهىٔ ْٙٔ :ضؼٛخ نٓب انمسضح ػهٗ اسزسػبء كم انًٕاضز انًٕضحخ ف ٙيرطظانزؼهًبد انربغخ ثبنًمطغ (انًٕاضز انًؼطفٛخ ،انًُٓغٛخ ،انمٛى ٔانًٕالفٔ ،انكفبءاد انؼطضٛخ) رُزٓ ٙثؼطؼ صالس يًٓبد رزحٕل رفض ٙكم يُٓب
إنٗ ٔضؼٛخ ععئٛخ ف ٙكم أسجٕع ( رُغع ف ٙحػخ إَزبط انًكزٕة )
 انٕضؼٛبد انغعئٛخ ْٔ ٙضؼٛبد يؼجطح ػٍ انًٓ ًّبد رسيظ فٓٛب انًٕاضز انًكزسجخ ذالل كم أسجٕع ف ٙضكم رػبػس٘ نٕنج ّ ٙنح ّم انٕضؼٛخ األ ّوف ٙآذط انًمطغ.
ٍْٖدٞخ رْبٗه اىَقطغ ف ٜأسبثٞغ اىزؼيٌ:
 ٍٞذاُ فٌٖ اىَْط٘ق ٗ إّزبخٔ ٚ :زُبٔل ف ٙثساٚخ األسجٕع انجٛساغٕعٚ ٔ ٙسزٓسف كفبءح اإلغغبء ٔ انزح ّسس حٛش ٚسزًغ إنٗ ذطبثبد حغبعٛخ ٔرفسٛطٚخ يطرجظح ثبنٕضؼٛخ انغعئٛخ ٚٔ ،فٓى يؼبَ ٙانرطبة ٔ ٚزفبػم يؼّ ص ّى ٚؼٛس إَزبعّ يطبفٓخ ثهغخ سهًٛخ فٔ ٙضؼٛبد رٕاغهٛخ زانّـخ.
 ٍٞذاُ فٌٖ اىَنز٘ة ( قشاءح ٍششٗحخ ٗ دساسخ اىْض  +ق٘اػذ اىيغخ ) ٚ .مطأ َػٕغب َضطٚخ ٔ ضؼطٚخ يزُٕػخ األًَبط لطاءح رحهٛهٛخ ٔاػٛخ ٔ ٚؼجطػٍ فًّٓ نًضًَٕٓب ٔٚػسض ف ٙضأَٓب أحكبيب .
 ٍٞذاُ إّزبج اىَنز٘ة ُٚ :زظ كزبثخ َ ،ػٕغب يُسغًخ يزُ ّٕػخ األًَبط ثهغخ سهًٛخ ٚغهت ػهٓٛب انًُطبٌ انحغبع ٔ ٙانزفسٛط٘ ٔ ٕٚظف يكزسجبرّانهغٕٚخ ٔانجالغٛخ ٔ انزمُٛخ ٔ ٚضًُّ لًٛب ٔيٕالف يُبسجخ نهًٕضٕع ال رم ّم ػٍ  14سططا.
ٍْٖدٞخ رْبٗه اىَقطغ ف ٜاألسج٘ع اىشاثغ:
ٚرػع األسجٕع انطّاثغ انجٛسغٕع ٙنإلزيبط ٔانزمٕٚى ( سبػزبٌ ) ػٍ ططٚك ٔضؼٛبد يطكجخ رٕاغهٛخ زانخ  ،ركٌٕ لبزضح ػهٗ رحسٚس يسزٕٖ
اكزسبة انكفبءح انًطغٕزح.
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اىَخططبد اى ّ

اىنفبءح اىشبٍيخ

ٍٞذاُ فٌٖ اىَْط٘ق ٗ إّزبخٔ
ٚزٕاغم يطبفٓخ ثٕػ ٙثهسبٌ ػطث ّٔ ٙنغخ
يُسغًخٚ ،فٓى ٔٚحهم يضًٌٕ انرطبة
انًُطـٕق يٍ أًَبط يزُ ّٕػخٚٔ ،زفبػم يؼّ.
ُٔٚزظ ذطبثـبد ضفٓٛخ يسزطسهـخ يحزطيب
أسبنٛت رُبٔل انكهًخ فٔ ٙضؼٛـبد رٕاغهٛخ
زانّـخ.

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

ٚزٕاغم يطبفٓخ فٔ ٙضؼٛبد يطكجخ ثهسبٌ ػطث ّٚٔ ،ٙمـطأ لطاءح يسزطسهخ يُغًخ رحهٛهٛخ ٔاػٛخ َٔمسٚخ
َػٕغب يزُٕػخ األًَبط يطكٕنخ ععئٛب ٔٚفًٓٓبُٚٔ .زظ َػٕغب كزبثٛخ يُسغًخ يٕظفب ضغٛسِ انهغٕ٘
فٔ ٙضؼٛبد رٕاغهٛخ زانـخ.
اىنفـــــبءاد اىخزــــبٍٞخ ىيَٞـــــبدِٝ
ٍٞذاُ اإلّزبج اىنزبثٜ
ٍٞذاُ فٌٖ اىَنز٘ة
ٚمطأ لطاءح يسزطسهخ يُغًخ رحهٛهٛخ ٔاػٛخ َٔمسٚخ َػٕغب
َضطٚخ ٔضؼطٚخ يزُ ّٕػـخ األًَبط ،يحزطيب ػاليبد انٕلف ٔٚؼجّط
ػٍ فًّٓ نًؼبَٓٛب ٔيضًَٕٓبٚٔ ،ه ّرػٓب ٔٚؼٛس رطكٛجٓب ثأسهٕثـّ
ٔٚػسض ف ٙضأَٓب أحكبيـب ،ال رمـ ّم ػٍ يئزٔ ٙسز ٍٛكهًخ
يطكٕنخ ععئٛب.

ُٚزظ كزبثخ َػٕغب يُسغًخ يزُ ّٕػخ األًَبط ،ال رـم ّم ػٍ
 16سططا ثهغخ سهًٛخ ،يغ انزحكى ف ٙذطبطبد كم األًَبط فٙ
ٔضؼٛبد رٕاغهٛخ زانّخ.
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سْــ٘ ٛىجْــبء اىزؼيَّـــبد
اىَخطـّـظ اى ّ
سظ
سْـــــخ اى ّشاثؼخ ٍِ اىزؼي ٌٞاىَز٘ ّ
اى ّ

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

8

سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

ّ
السنوي لبناء
/1ــ
المخطط ّ

اىَٞذاُ

اىَشبسٝغ

اىَقطغ

ٕٞنيخ رؼيَّبد اىَقطغ

ر٘خٖٞبد ٍِ اىَْٖبج
ٗاى٘ثٞقخ اىَشافقخ

اىحدٌ
اىضٍْٜ

ٍسز٘ ٍِ ٙاىنفبءح اىخزبٍٞخ

التعلّمات:س4م

األسج٘ع 01

اىزق٘ٝــــــــــــــــــــــــــــــــٌ اىزشخٞظـــــــــــٜ

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

 -01قضبٝب اخزَبػٞخ

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

فٌٖ اىَنز٘ة

ٝقشأ ّظ٘طب ٝغيت ػيٖٞب اهٗطف
ٗاهر٘خ.ٔٞ
ـ ٝحذد ٍ٘ض٘ػٖب اىؼبً ٝٗ،سزخشج
فنشرٖب
اىؼبٍخ ٗأفنبسٕب األسبسٞخ .
ـ ٝحذد خطبطبد اىَْطٗ ِٞثْٞزٔ ً ا
اىيغ٘ٝخ
ـ ْٝقذ اىْض
ٍجذٝب سأ.ٔٝ

ـ خطابات ٌغلب علٌها الوصف والتوجٌه حول قضاٌا اجتماعٌة
 ّظ٘ص ٝغيت ػيٖٞب اى٘طف ٗاىز٘خ.ٔٞ ّح٘ اىْض (اىق٘اػذ اىؼبٍخ اىَزحنَخ ف ٜثْٞخ اىَْط) ِٞــ اىدَيخ اىجسٞطخ
ــ اىدَيخ اىَشمجخ
ــ اىدَيخ اى٘اقؼخ ٍفؼ٘ال ثٔ

 16سب

ـ
ـ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع قضاٌا اجتماعٌة ٌنتج خطابات ٌغلب علٌها الوصف والتوجٌه(مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد المدرجة
 ٝزؼشف ػي ٚثْٞخ أَّبط ٝسزَغ إى ٚخطبةاد ٝغيت ػيٖٞب اهٗطفــ الوضعٌة االنطالقٌة المشكلة األ ّم :حضرت جلسة صلح
اهخطبة
ٗاهر٘خَٞٝ -ٔٞض ث ِٞخطبطبد أَّبط
بٌن متخاصمٌن فً ح ٌّك ،وأعجبك جهد الحاضرٌن فً
 َٞٝض ثْٞخ مو َّظاىخطبثبد
إطفاء نار التنازع والفتنة بٌن المتخاصمٌن وعائلتٌهما
وكٌف ح ّكم اإلمام العقل فً حل ّ مثل هذه القضاٌا االجتماعٌة
قف موقفا ُمماثال ُتصلح فٌه بٌن زملٌك إثر خالفهما
الجسدي .
ومٌلهما للعنف
ّ
المهمات:
االجتماعً فً الحفاظ على تالحم
 ٌُدرك فضل التكاتفّ
األفراد والمجتمعات.
 ٌُقنع غٌره بضرورة التحاكم إلى القوانٌن واألعراف ٌّعتز بمواقف آبائه وأجداده فً حل ّ الخالفات االجتماعٌة
اىقشاءح اىَسزشسيخ ٗاىَْغَخ
اىزحيٞيٞخ  ،اى٘اػٞخ  ،اىْقذٝخ
 ٝحزشً ػالٍبد اى٘قف ٝحذد َّظ اىْض اىَقشٗء ٝدشٍ٘ ٛاصّخ ثَّ ِٞطِٞأٗ أمثش
 ٝحذد ٗخٖخ ّظش اىنبرتْٗٝبقشٖب .
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ
اإلّزبج اىنزبثٜ

 ْٝزح ّظب ٗطفٞب ْٝزح ّظب ر٘خٖٞٞبـ ٝحذد خطبطبد اىَْطٗ ِٞثْٞزٔ ً ا
اىيغ٘ٝخ
ـ ٝحذد خطبطبد اىَْطٗ ِٞثْٞزٔ ً ا
اىيغ٘ٝخ

ــ إّزبج ّض ٗطفٜ
ــ إّزبج ّض ر٘خٜٖٞ

ـ ْٝزح ّظب ٗطفٞب ٗر٘خٖٞٞب
ٍشاػبح ق٘اػذ ثْٞخ َّظاىْض اىَْزح
ّ

إدماج ،تقويـــــــــــــــــــــــــ م ومعالجــــــــــــــــــــــــــــ ةللمقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ع  +المراقبة المستمرة 1
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :تستمد من مقطع اإلعالم والمجتمع ٌنتج خطابات متنوعة األنماط (مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد المدرجة
ٝسزَغ إى ٚخطبثبد ٝغيت ػيٖٞب اىحدبج.
ٝؼجّش ػِ فَٖٔ ىٖب .ّشفٖ ٜاىخطبثبد
ا
ٝيخض

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

 02اإلػالً ٗاىَدزَغ

 16سب

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

ــ الوضعٌة االنطالقٌة المشكلة األ ّم  :فً جلسة نقاش عن
أهمٌة النوادي العلمٌة والثقافٌة بمتوسطتك  ،اقترح أحد
األعضاء االكتفاء بنادي المجلة الحائطٌة،ولكونك رئٌس هذا
النادي عارضته بشدّ ة مشٌرا إلى أنّ اإلذاعة المدرسٌة فضاء
أوسع وأجدى وأنفع.أقنع بقٌة األعضاء بأهمٌة تنوٌع اإلعالم
المدرسً مبرزا ضرورة تنوٌع وسائطه ُم ّ
حذرا من
فً الوسط
ّ
االجتماعً،ومرشدا إلى الطرٌقة
مخاطر شبكات التواصل
ّ
النموذجٌة الستغاللها.
 المهمات:المدرسً.
 إدراك أهمٌة اإلعالم فً المجتمع وفً الوسطّ
 إقناع الغٌر بأهمٌة النوادي العلمٌة والثقافٌة وتنوٌعالوسائط التواصلٌة فٌها.
 تفسٌر آلٌات االستغالل الرشٌد لشبكات التواصلاالجتماعً بٌن المتعلمٌن.
ّ
ـ خطبثبد ٝغيت ػيٖٞب اىحدبج ح٘ه اإلػالً ٗاىَدزَغ

 ٝذسك ٍ٘ض٘ع االسزَبع ٝزؼشف ػي ٚثْٞخ َّظاهخطبة
َٞٝ -ض ثْٞخ اهَّظ .
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

فٌٖ اىَنز٘ة
اإلّزبج اىنزبثٜ

ٝقشأ ّظ٘طب ٝغيت ػيٖٞب اىَْظ اىحدبخٜ
.
ـ ٝحذد ٍ٘ض٘ػٖب اىؼبً ٝٗ،سزخشج
فنشرٖب اىؼبٍخ ٗأفنبسٕب األسبسٞخ .
ـ ٝحذد خطبطح اىَْظ اىحدبخٗ ٜثْٞزٔ
اىيغ٘ٝخ
ـ ْٝقذ اىْض ٍجذٝب سأ.ٔٝ
 ْٝزح ّظب حدبخٞب ٝسزخذً اىشٗاثظ ٗاىقشائِ اىيغ٘ٝخاىَْبسجخ
ىيَْظ
ــ ٝؼيّو آساءٓ ٗأحنبٍٔ

 ّظ٘ص ٝغيت ػيٖٞب اىَْظ اىحدبج ّح٘ اىْض (اىق٘اػذ اىؼبٍخ اىَزحنَخ ف ٜثْٞخ اىحدبج)ــاىدَيخ اى٘اقؼخ ٍضبفب إىٔٞ
ــاىدَيخ اى٘اقؼخ ّؼزب
ــاىدَيخ اى٘اقؼخ خجشا ىَجزذأ

اىقشاءح اىَسزشسيخ ٗاىَْغَخ
اىزحيٞيٞخ اى٘اػٞخ  ،اىْقذٝخ
ٝحزشً ػالٍبد اى٘قف
 ٝحذد َّظ اىْض اىَقشٗءٝ -ظذس حنَب ّقذٝب

ــ إّزبج ّض حدبخٜ
ْٝزح ّظب ٝغيت ػيَّ ٔٞظاىحدبج

المستمرة 2
إدماج ،تقويــــــــــ م ومعالجـــــــة للمقطـــــــــــــــــــ ع +المراقبة
ّ
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع التضامن اإلنسانً ٌنتج خطابات ٌغلب علٌها التفسٌر و التوجٌه (مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد المدرجة

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

 03اىزضــــــبٍِ
اإلّســــــــبّٜ

 ّاإلنسانً
ٌعتز بالمشاركة فً مظاهر التضامن
ّ
ٌُ-وجه زمالءه للتضامن على مستوى متوسطته.
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 ٚسزًغ إنٗ ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛبانزفسٛط ٔانزٕعّٛ
 ًٛٚع ث ٍٛذطبطبد انًُط ٍٛانزفسٛط٘ٔانزٕعٙٓٛ
 ٚحسز ضفٓٛب انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛانًُطٍٛ

 ٚزؼطف ػهٗ ثُٛخ ًَطٙــ الوضعٌة االنطالقٌة المشكلة األ ّم  :استضفتم على مائدة
اإلفطار فً شهر رمضان المبارك عائلة سور ٌّة الجئة ،وشاهدت
الذطبة .
نشر
فرحة أفرادها بهذه المبادرة اإلنسان ٌّة التً زادتك إصرار على
 ًٛٚع ثُٛخ كم ًَظ .مثل هذه المبادرات عند زمالئك.
 ٚحسز انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛأقنع زمالءك بالمساهمة فً إطعام عابري السبٌل
انًُطٔ ٍٛيمبغسِ يب
فً ما تب ّقى من الشهر الفضٌل.
ف ٙانرطبة .
المهمات:
 ُٚزم ٙانًؼهٕيبد انٓبيخ .اإلنسانً فً مجتمعه وفً العالم بأسره.
ٌعً أهم ٌّة التضامن
ّ
ـ ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛط ٔانزٕع ّٛحول التضامن
اإلنسانً

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

فٌٖ اىَنز٘ة

ٚمطأ َػٕغب يزُٕػخ األًَبط ٚغهتػهٓٛب انزٕعٔ ّٛانزفسٛط .
 ٚسزرطط فكطرٓب انؼبيخ ٔأفكبضْباألسبسٛخ .
ـ ٚحسز ذطبطبد انًُطٔ ٍٛثُٛزّو ا
انهغٕٚخ
ـ ُٚمس انُع يجسٚب ضأ.ّٚ

اإلّزبج اىنزبثٜ

 ُٚزظ َػب رفسٛطٚب ٔ رٕعٛٓٛب ٚسزرسو انطٔاثظ ٔانمطائٍ انهغٕٚخانًُبسجخ نهًُظ. ٍٚ
ـ ٚفسّط ٔٚؼهم أفكبضِ

 َػٕظ ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛط ٔانزٕعّٛ َحٕ انُع (انمٕاػس انؼبيخ انًزحكًخ ف ٙثُٛخانًُط)ٍٛ
ــ انغًهخ انٕالؼخ ذجطا نُبسد كبٌ ٔأذٕارٓب ،
ّ
إٌ ٔ أذٕارٓب كبز ٔ أذٕارٓب
ػطف انُسكــ انغًهخ انٕالؼخ عٕاة ضطط
ـــ إَزبط َع رفسٛط٘
ـــ إَزبط َع رٕعٙٓٛ

انمطاءح انًسزطسهخ ٔانًُغًخ
انزحهٛهٛخ انٕاػٛخ  ،انُمسٚخ
 ٚحسز ًَظ انُع انًمطٔءـ ٚسزرطط يؤضطاد انًُظ
 ٚحسز ٔعٓخ َظط انكبرتُٔٚبلطٓب .
ـ ُٚزظ َػب يزُٕع األًَبط
ٚزرههّ انزفسٛط ٔانزٕعّٛ

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــ م ،ومعالجــــــــــــــــــــــــــــ ةللمقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عالتقوٌـــــــــــــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــــــً 1
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع ثقافات شعوب العالم ٌنتج خطابات ٌغلب علٌها السرد والوصف (مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد
المدرجة

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

04ثقبفبد شؼـــــ٘ة
اىؼــــــــــــبىٌ

 16سب

 ٚسزًغ إنٗ ذطبةاد ٚغهت ػهٓٛبانسطز ٔانحٕاض
 ًٛٚع ث ٍٛذطبطر ٙانًُط. ٍٛ ٚحسز ضفٓٛب انؼاللبد انمبئًخثٍٛانًُط ٍٛفٛبنرطبة انًسًٕع .
ـ ٚهرع ضفٓٛب انرطبة انًسًٕع

ــ الوضعٌة االنطالقٌة المشكلة األ ّم  :فً إطار تفعٌل أنشطة
النوادي المدرسٌة ن ّظمت متوسطتكم زٌارة للمتحف الفلسطٌنً
ّ
عرفكم دلٌل المتحف على
بسفارة دولة فلسطٌن الشقٌقة،وهناك ّ
المعالم الثقافٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة للشعب الفلسطٌنً طوال
قرون من الزمن.
حٌن عودتكم كلّفك أستاذ التارٌخ كتابة بطاقة تعرٌف ٌّة
الفلسطٌنً
عن الشعب
ّ
المهمات:
ٌتعرف على ثقافات شعوب العالم.
 ّ ّالحضاري للشعوب العربٌة واإلسالمٌة
ٌعتز بانتمائه
ّ
طوره.
ٌنتقً من ثقافات الشعوب ما ٌُفٌد وطنه و ٌُ ّ

 ٚزؼطف ػهٗ ثُٛخانًُطٍٛ
 ًٛٚع ثُٛخ كم ًَظ . ٚحسز انؼاللبد انمبئًخث ٍٛانًُطٍٛ
ٚ -ؼ ٍٛػُبغط انًسًٕع .

ـ ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛب انسطز ٔانحٕاض حول ثقافات شعوب
العالم
ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

فٌٖ اىَنز٘ة
اإلّزبج اىنزبثٜ

ــ ٚمطأ َػٕغب ٚغهت ػهٓٛب انسطز
ٔانحٕاض
ـ ٚحسز يٕضٕػٓب انؼبوٚٔ ،سزرطط
فكطرٓب ٔأفكبضْب األسبسٛخ
ـ ٚصكط ذطبطبد انًُطٔ ٍٛثُٛزّو ا
انهغٕٚخ
ـ ُٚمس انُع يجسٚب ضأ.ّٚ
 إَزبط َػٕظ سطزٚخ ٔحٕاضٚخ ٚسزرسو انطٔاثظ ٔانمطائٍانهغٕٚخ انًُبسجخ نهًُطٍٛ
ــ ٚؼهّم آضاءِ ٔأحكبيّ

 َػٕظ ٚغهت ػهٓٛب انًُطبٌ انسطز٘ ٔانحٕاض٘ َحٕ انُع (انمٕاػس انؼبيخ انًزحكًخ ف ٙثُٛخانًُط)ٍٛ
ــ انغًهخ انٕالؼخ حبال
ــ انؼسز ٔانًؼسٔز ( انًفطز ٔانًطكت)
ــ انؼسز ٔانًؼسٔز( انًؼطٕف ٔانؼمٕز)

ــ انمطائٍ انهغٕٚخ نهسطز
ــ انمطائٍ انهغٕٚخ نهحٕاض

انمطاءح انًسزطسهخ ٔانًُغًخ
انزحهٛهٛخ انٕاػٛخ  ،انُمسٚخ
ــ ٚحزطو ػاليبد انٕلف
ــ ٚحسز ًَظ انُع انًمطٔء
ٔيؤضطارّ.

ـــُٛزظ َػب سطزٚب
ــ ُٚزظ َػب حٕاضٚب
ــ ٕٚظف انمطائٍ انهغٕٚخ

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــــــــ م ،ومعالجـــــــــــــــــــــــــــ ة للمقطـــــــــــــــــع
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع العلم والتقدم التكنولوجً ٌنتج خطابات ٌغلب علٌها التفسٌر والحجاج(مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد
المدرجة

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛب انًُطبٌ انزفسٛط٘ ٔانحغبعٙحول العلم والتقدم التكنولوجً

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

-05اىؼيٌ ٗاىزقذًّ اىزنْ٘ى٘خٜ

 ٌُم ٌّز بٌن ال ّنافع والضار من االكتشافات العلم ٌّةوالتكنولوج ٌّة.
سر مخاطر الوسائط التكنولوجٌة.
 ٌُف ٌُّ -برهن على رأٌه بالحجج والبراهٌن المناسبة.
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 ٚسزًغ إنٗ ذطبة ٚغهت ػهٓٛبانًُطبٌ انزفسٛط٘ ٔانحغبعٙ
 ًٛٚع ث ٍٛذطبطبد انًُط.ٍٛ ٚحسز ضفٓٛب انؼاللبد انمبئًخــ ٚحسز انًُط ٍٛف ٙانرطبة
انًسًٕع .
ـ ٚزُبٔل انكهًخ .
ٚؼطؼ أفكبضِ يطاػٛب انزسهسمٕٚ -ظف انهغخ انًُبسجخ نكم ًَظ .

ــ الوضعٌة االنطالقٌة المشكلة األ ّم  :استاء جمٌع تالمٌذ ٚ -زؼطف ػهٗ ثُٛخ
القسم من زمٌلكم الذي أحضر هاتفا ن ّقاال ،وبدل َ مشاركتكم
انًُطٍٛ
إنجاز الدّرس،راح ٌتسلّى بلعبة إلكترون ٌّة ول ّما أ ّنبه األستاذ
 ًٛٚع ثُٛخ كم ًَظ .وب ٌّن له وجوب عدم إحضار الهاتف ّ
تحج َج بضرورة التواصل ٚ -حسز انؼاللبد انمبئًخ
مع عائلته فقط.
ث ٍٛانًُطٍٛ
فسر لزمٌلك مخاطر األلعاب اإللكترونٌة ُمد ّعما رأٌك بالحجج
ّ
 ٚؼ ٍٛػُبغط انًسًٕعالمناسبة.
.
المهمات:
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

فٌٖ اىَنز٘ة
اإلّزبج اىنزبثٜ

ــ ٚمطأ َػٕغب ٚغهت ػهٓٛب انًُطبٌ
انزفسٛط٘ ٔ انحغبعٙ
ـ ٚحسز يٕضٕػٓب انؼبو ٔٚسزرطط
فكطرٓب انؼبيخ ٔأفكبضْب األسبسٛخ .
ـ ٚحسز ذطبطبد انًُطٔ ٍٛثُٛزٓب انهغٕٚخ
ـ ُٚمس انُع يجسٚب ضأ ّٚيسػًب شنك ثحغظ
يُبسجخ.
ـ ُٚزظ َػب حغبعٛب ٔ رفسٛطٚب
 ٕٚظف انطٔاثظ ٔانمطائٍ انهغٕٚخانًُبسجخ نهًُط ٍٛف ٙإَزبعّ
ٕٚ-ظف انذػهّم ٔ االسزسالل

 َػٕظ ٚغهت ػهٓٛب انًُطبٌ انزفسٛط٘ ٔ انحغبعٙ َحٕ انُع (انمٕاػس انؼبيخ انًزحكًخ ف ٙثُٛخانًُط)ٍٛ
رًٛٛــع الذات ٔانُسجخ انجسل انزٕكٛس انهفظٔ ٙانًؼُٕ٘ـــ انمطائٍ انهغٕٚخ نهحغبط
ـــ انمطائٍ انهغٕٚخ نهزفسٛط

انمطاءح انًسزطسهخ
ٔانًُغًخ
انزحهٛهٛخ انٕاػٛخ انُمسٚخ
ــ ٚحزطو ػاليبد انٕلف
ــ ٚحسز ًَظ انُع
انًمطٔء
ٔيؤضطارّ.
ُٚزظ َػب سطزٚب ُٚزظ َػب حٕاضٚبـ ٕٚظف انمطائٍ انهغٕٚخ

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــــــــ م ،ومعالجـــــــــــــــــــــــــــ ة للمقطـــــــــــــــــع
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع الطبٌعة والبٌئة ٌنتج خطابات ٌغلب علٌها التفسٌر و الحجاج (مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد المدرجة

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

فٌٖ اىَنز٘ة
اإلّزبج اىنزبثٜ

ـ ُٚزظ َػب حغبعٛب ٔرفسٛطٚب
ٕٚ-ظف انطٔاثظ ٔانمطائٍ

إدماج  ،تقويـــــــــــــــــــــــــ م ،ومعالجــــــــــــــــــــــــــــ ةللمقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

 06اىطجٞؼخ ٗاىجٞئخ

ـــ انمطائٍ انهغٕٚخ نهحغبط ٔانزفسٛط
ـــ رغُٛس انمطائٍ انهغٕٚخ نهًُطٍٛ

انمطاءح انًسزطسهخ ٔانًُغًخ
انزحهٛهٛخ انٕاػٛخ  ،انُمسٚخ
 ٚحزطو ػاليبد انٕلفٚ -حسز ًَظ انُع انًمطٔء.
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ٚمطأ َػٕغب ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛطٔانحغبط
ـ ٚحسز يٕضٕػٓب انؼبو ٔٚسزرطط
فكطرٓب انؼبيخ ٔأفكبضْب األسبسٛخ .
ــ ٚحسزانًُطٚٔ ٍٛصكط لطائًُٓب
انهغٕٚخ
ـــٚحسز ٔعٓخ َظط انكبرت ُٔٚبلطٓب .
ـ ُٚزظ َػب حغبعٛب ٔ رفسٛطٚب
 ٕٚظف انطٔاثظ ٔانمطائٍ انهغٕٚخانًُبسجخ نهًُط ٍٛف ٙإَزبعّ

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

 ٚسزًغ إنٗ ذطبة ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛطٔانحغبط
 ٚؼجط ػٍ فًّٓ نًٕضٕع انرطبثبدـ ٚزُبٔل انكهًخ .
ٚؼطؼ أفكبضِ يطاػٛب انزسهسلٔانزطاثظ

ــ اى٘ضؼٞخ االّطالقٞخ اىَشنيخ األ ًّ  :خز ٌَ أسزبر
ظزٔ ٕٗ٘ ٘ٝطٞنٌ ثٖزا اىحذٝث
اىزشثٞخ اإلسالٍّٞخ ح ّ
َ
َ
ْ
سا ،أ ْو ٌَ ْز َر ُع َز ْر ًعا
س غ ْر ً
اىششٝفَ ":ما مِنْ ُم ْسل ٍِم ٌَغ ِر ُ
صدَ َقة"ٌر
ٌر
َ
اَّل
سانٌر أَ ْو َب ِهٌ َمة إِال َكانَ ل ُه ِب ِه َ
َف ٌَأْ ُكل ُ ِم ْن ُه َط ٌْ ٌرر أَ ْو إِ ْن َ
فً ساحة المؤسسة ح ٌّز ٌصلح ألنْ ٌكون حدٌقة ٌُشرف
علٌها أعضاء ال ّنادي األخضر.
أقنع بالحجج والبراهٌن زمالءك للعمل على إنجاز هذه
النبوي الشرٌف.
الحدٌقة ،ونٌل فضل من عمل بالحدٌث
ّ
المهمات:
 ٌُدرك أهم ٌّة البٌئة والمحافظة علٌها. ٌفتخر بانتمائه للنادي األخضر بالمؤسسة . ٌدعو غٌره للمحافظة على محٌطه األخضر.ـ ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛط ٔانحغبط حول الطبٌعة
والبٌئة .
ـ ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛط ٔانحغبط .
 َحٕ انُع (انمٕاػس انؼبيخ انًزحكًخ ف ٙثُٛخ انًُط) ٍٛانًًُــٕع يـٍ انػّـــطف لعلّـة واحدة،ولعلّتين(الصّفــة)ــ انًًُــٕع يـٍ انػّـــطف لعلّتيــن ( العلــم )
ـــ االسزضُبء ثـ :إالّ

 ٚزؼطف ػهٗ ثُٛخ انًُطٍٛ ٚحسز انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛثُٛخ انًُطٍٛ
 ٘رُبٔل انكهًخ ٔ٘ػجّطػٍ أفكبضِ ٔآضائّ

 +التقوٌم الفصلــــــــــــــــــً 2

15

سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع الصناعات والفنون ٌنتج ٌغلب علٌها التفسٌر والحجاج األنماط (مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد المدرجة

فٌٖ اىَنز٘ة

 -07اىظْبػبد ٗ اىفُْ٘

اإلّزبج اىنزبثٜ

ــ إَزبط يمطغ َػٚ ٙزضًٍ انسطز
ٔانحٕاض
 رحٕٚم َع حٕاض٘ إنٗ سطز٘ ٚغُس انًٕاضز انًالئًخ نهًٕضغ ٚسزرسو انطٔاثظ ٔانمطائٍ انهغٕٚخانًُبسجخ نهًُطٍٛ

ــ إَزبط يمطغ َػٚ ٙزضًٍ انسطز ٔانحٕاض
ــ رحٕٚم َع حٕاض٘ إنٗ سطز٘

انمطاءح انًسزطسهخ ٔانًُغًخ
انزحهٛهٛخ انٕاػٛخ  ،انُمسٚخ
 ٚغط٘ يٕاظَخ ثًَ ٍٛطٍٛأٔ أكضط ٔ ،إثطاظ انؼاللخ
انمبئًخ ثًُٓٛب .
 ٚحسز ٔعٓخ َظط انكبرتُٔٚبلطٓب .
 ٚغُس انًٕاضز انًالئًخنهًُطٍٛ
 ٚسزرسو انطٔاثظ ٔانمطائٍانهغٕٚخ انًُبسجخ نهًُط.ٍٛ

 16سب

ٚمطأ َػٕغب رفسٛطٚخ ٔحغبعٛخ .ـ ٚحسز يٕضٕػٓب انؼبو
ـ ٚحسز ذطبطبد انًُطٔ ٍٛثُٛزّو ا
انهغٕٚخ
ـ ُٚمس انُع يجسٚب ضأ ّٚيسػًب شنك
ثحغظ يُبسجخ.

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

 ٚسزًغ إنٗ ذطبةاد ٚغهت ػهٓٛبانزفسٛط ٔانحغبط
 ٚحسز ضفٓٛب انؼاللبد انمبئًخثٍٛيرزهف األًَبط فٛبنرطبة انًسًٕع
ٚؼطؼ أفكبضِ يطاػٛب انزسهسمٔانزطاثظ

ــ اى٘ضؼٞخ االّطالقٞخ اىَشنيخ األ ًّ  :سب َد ّقبش ثِٞ
أفشاد أسشرل ٍ٘ض٘ػٔ رأثٞث اىَْضه ثَب طْؼزٔ اٟىخ
اىحذٝثخ،أٗ ثَب ُْٝزدٔ اىحــشف ّ ٜاىفْبُ.
سش ألفشاد ػبئيزل اىفشٗق اىدٕ٘شّٝخ ثٍ ِٞبٕ٘ طْبػ ّٜ
ف ّ
ّ
ٗثٍ ِٞبٕ٘ ٍِ إّزبج اىفْبُ ٗاىحشف ّ.ٜ
المهمات:
ٌتب ٌّن أثر الصناعة الحدٌثة ،و ٌُفاضل بٌنها وبٌن الفنون ٌّعتز بالفنون التقلٌدٌة فً وطنه
 ٌُدافع بالحجج والبراهٌن عن الموروث القدٌم والحدٌثـ ذطبثبد ٚغهت ػهٓٛب انزفسٛط ٔانحغبط حول الصناعات
والفنون
 َػٕظ ٚغهت ػهٓٛب انًُطبٌ انزفسٛط٘ ٔانحغبع. ٙ َحٕ انُع (انمٕاػس انؼبيخ انًزحكًخ ف ٙثُٛخ انًُط) ٍٛ االسزضُبء ثـ  :غٛـط  ،ســٕٖ -االسزضُبء ثـ  :ػــسا  ،ذــال  ،حــبضـب

 ٚزؼطف ػهٗ ثُٛخ انًُطٍٛ ٚحسز انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛثُٛخ انًُطٍٛ
 ٘رُبٔل انكهًخ ٔ٘ػجطػٍ أفكبضِ ٔآضائّ
-االسزؼًبل انسهٛى نهغخ

إدماج تقويـــــــــــــــــــــــــ م ومعالجــــــــــــــــــــــــــــ ةللمقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ع +المراقبة المستمرة 4

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ
ــ الوضعٌة االنطالقٌة األ ّم  :انطالقا من مقطع الهجرة والسٌاحة ٌنتج خطابات متنوعة األنماط (مشافهة وكتابة)بتوظٌف الموارد المدرجة

فٌٖ اىَنز٘ة
اإلّزبج اىنزبثٜ

 إَزبط َع يزُٕع األًَبط ٚزرههّ حٕاض إَزبط يمطغ سطز٘ ٚزرههّ ٔغف -إػبزح إَزبط َع يطٕش يزُٕع األًَبط

 ٚغط٘ يٕاظَخ ثًَ ٍٛطٍٛأٔ أكضط ٔإثطاظ انؼاللخ
انمبئًخ ثًُٓٛب .
 ٚحسز ٔعٓخ َظط انكبرتُٔٚبلطٓب .
ـ ٚجُ ٙيٕضٕػب يزُٕع
األًَبط ٚزرههّ حٕاض
ـ ٚجُ ٙيمطؼب سطزٚب ٚزرههّ
ٔغف .
ـ إػبزح ثُبء َع يطٕش
يزُٕع األًَبط.
ـ ثُبء َع حٕاض٘ يسػٕو
ثحغظ.

 08اىٖدشح ٗ اىسٞبحخ

ـ خطبثبد يزُٕػخ األًَبط
(ٔغفٛخ  ،سطزٚخ ،رٕعٛٓٛخ ،حغبعٛخ  ،رفسٛطٚخ)
 ذطبثبد يزُٕػخ األًَبط حول الهجرة والسٌاحة َػٕظ يزُٕػخ األًَبط (ٔغفٛخ ،سطزٚخ ، ،رٕعٛٓٛخ،حغبعٛخ ،رفسٛطٚخ) .
 َحٕ انُع (انمٕاػس انؼبيخ انًزحكًخ ف ٙأثُٛخ أًَبطانُػٕظ)
ـــ ػطف انجٛبٌ

16سب
 16سب

ٚمطأ َػٕغب يزُٕػخ األًَبط .ـ ٚحسز يٕضٕػٓب انؼبو ٔٚسزرطط
فكطرٓب انؼبيخ ٔأفكبضْب األسبسٛخ .
ٚحسز ذطبطبد انًُطٔ ٍٛثُٛزٓبانهغٕٚخ
 ٚحسز انًٕضٕع ٔانًُّظ انًُبسجٍٛنهٕضؼٛخ
 ٚغُس انًٕاضز انًالئًخ نهًٕضغ ٚسزرسو انطٔاثظ ٔانمطائٍ انهغٕٚخانًُبسجخ نهًُطٍٛ
ٚ-ؼهّم آضاءِ ٔأحكبيّ

فٌٖ اىَْط٘ق ٗإّزبخٔ

 ٚسزًغ إنٗ ذطبةاد يزُٕعح األًَبط ًٛٚع ث ٍٛذطبطبد أًَبط انُػٕظ ٚحسز ضفٓٛب انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛيرزهف األًَبط فٛبنرطبة انًسًٕع .
ـ ٚزُبٔل انكهًخ .
ٚؼطؼ أفكبضِ يطاػٛب انزسهسمُٚ-زم ٙاألفكبض انًُبسجخ نًمبو انزؼجٛط .

ــ اى٘ضؼٞخ االّطالقٞخ اىَشنيخ األ ًّ ّ :ظَّذ ٍؤسسزنٌ سفقخ
ٗمبىخ سٞبحٞخ سحيخ إى ٚخْ٘ة اى٘طِ ػي ٚششف اىزالٍٞز اىَزف ّ٘قِٞ
سديزٌ أمثشٕب ف ٜط٘س
ْٕٗ،بك ٗقفزٌٖ ػيٍْ ٚبظش خالّثخ سائؼخ ّ
فز٘غشافٞخ ٗفٞذٕ٘ٝبد قظٞشح.
خاله االحزفبه ث ً٘ٞاىؼيٌ ميّفل اىقبئَُ٘ ػي ٚاىحفو ػشع اىَْبظش
سٞبحٞخ اىشائؼخ ثبىظحشاء اىدضائشٝخ .
اى ّ
المهمات:
 ٌبرز مكانة السٌاحة والهجرة الداخلٌة فً وطنه. ّشجع على تطوٌرها
ٌعتز باالمكانات السٌاحٌة لبالده،و ٌُ ّ
السرٌة نحو أوروبا.
 ٌرفض بالحجج والبراهٌن الهجرةّ

 ٚزؼطف ػهٗ ثُٛخ أًَبطالذطبة .
 ًٛٚع ثُٛخ كم ًَظ . ٚحسز انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛأثُٛخ األًَبط ٔيمبغسِ ا
ف ٙانرطبة .
ـــ ُٚبلص يٕضٕع انرطبة
 ٕٚظف انهغخ انًُبسجخ نكمًَظ .

تقويــــم ومعالجـــــــــ ة للمقطــــــــــــــ ع  -تقوٌـــــــــــــــــــــــــــم فصلــــــــــــــــــــــــــــً 3
ٍالحظخ ٚ :زُبٔل األسزبش يططٔػب ٔاحسا ف ٙكم فػم زضاس ّ( ٙػ ْس إنٗ زنٛم ركٛٛف كزبة انسُّخ انطّاثؼخ انًزٕسّطخ).
ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

سْ٘ ٛهىزّق٘ٛــً اىجٞذاغ٘جـــٛ
اهٍخظّــط اى ّ
سظ
سْـــــخ اى ّشاثؼخ ٍِ اىزؼي ٌٞاىَز٘ ّ
اى ّ

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

ّ
سنوي لل ّتقوٌم
 2ـــ
المخطط ال ّ
الفصل

الفصل ول

الفصل الثاوي

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

البٌداغوجً :

ّ ّ
مػاًير الخحكم في الكفاءة
الكفاءة الخخاميت
ّ
ّ
ـ ـ ـ ًخحدث بلغت سليمت غً مىضىع ًخػلقبالقضاًا الاحخماغيتمركزا غلى الىمطًً
 1ـ ًيخج مشافهت وكخابت هصىصا ٌغلب
الىصفي والخىحيهي
ّ
غليها الىمطان الىصفي والخىحيهي جخػلق
ّ
ـ ـ ـ ًحرر هصا ًخػلق بقضاًا احخماغيت
بقضاًا احخماغيت
ّ
ـ ـ ـ ًلتزم بفىياث إلاهخاج الكخابي
ـ ـ ًحترم خطاطت الهمطين الىصفي والخىحيهي
ـ ـ ـ ًحترم غالماث الىقف
ّ
ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ ًىظف بشكل صحيح قىاغد الىحى والصرف وإلامالء
ّ
ـ ـ ـ ـ ًيخج شفهيا خطاباث جفسيرًت وسردًت جخػلق باإلغالم واملجخمؼ.
ّ
ـ ـ ـ ًكخب ّ
هصا ًمزج فيه بين همطي الخفسير والسرد ًخػلق باإلغالم واملجخمؼ.
 2ـ ًيخج مشافهت وكخابت هصا جفسيريا،
ـ ـ ـ ـ ًلتزم بخطاطت الىمطين الخفسيري وا لسردي
ّ
سردًا يحػلق باإلغالم واملجخمؼ.
ـ ـ ـ ًحافظ غلى غالماث الىقف
ّ
ّ
ًىظف بشكل صحيح قىاغد الىحى ّ
والصرف وإلامالء
ـــ
ـ ـ ـ ًيخج مشافهت ّ
هصا ٌغلب غليه السرد أو الحىار بلغت سليمت يحػلق بالخضامً
وكخاب هصا يحػلق بالخضامً
ة
ًيخج مشافهت
إلاوساوي أو ثقافاث شػىب الػالم أو الػلم والخقدم الخكىىلىجي
إلاوساوي
ـ ـ ـ ـ ًحترم خطاطت الىمطين السردي و الحىاري
أو ثقافاث شػىب الػالم ،أو الػلم
ـ ـ ـ ـ ًىظف الروابط والقرائً اللغىٍت للىمطين .
والخقدم الخكىىلىجي ٌغلب غليه السرد أو
ّ
الىحى ّ
والصرف وإلامالء ـ
ـ ـ ـ الخىظيف الصحيح لقىاغد
الحىار
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

الفصل الثالث

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

ــ ٌنتج مشافهة نصا ٌعلّق فٌه على فكرة حول الطبٌعة والبٌئة أو الصناعات
والفنون
ٌنتج مشافهة وكتابة نصوصا متنوعة
أو الهجرة والسٌاحة .
األنماط ٌعلّق فٌها على أفكار أو مواقف
ّ
ــ ٌنتج نصا متنوّ ع األنماط (ال ٌق ّل عن  16سطرا) ٌعلق فٌهعلى أفكار أو مواقف
أو ٌفسر ظواهرحول الطبٌعة والبٌئة أو
أو ٌفسر ظواهر،
الصناعات والفنون أو الهجرة
ـــ ٌحترم خطاطات األنماط المتنوعة
والسٌاحة ..
ـــ ّ
ٌوظف بشكل صحٌح قواعد ال ّنحو والصّرف واإلمالء
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

سْ٘ ٛىيَشاقجخ اىَسزَشح
اهٍخظـّـط اى ّ
سظ
اىسْـــــخ اى ّشاثؼخ ٍِ اىزؼي ٌٞاىَز٘ ّ

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ
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سْ٘ٝخ ٍ -ز٘سظ -
اىَخططبد اى ّ

ّ
المستمرة :
سنوي للمراقبة
 3ــ
ّ
المخطط ال ّ
الفصل

املىاد

ول

اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغت الػربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الثاوي

الثالث

األسبوع
04
من شهر
أفرٌل

ٔظاضح انزطثٛخ انٕطُٛخ

سبىع
 01من
شهر
أكتوبر

امليدان
جمٌع مٌادٌن
المقطع
(فهم المنطوق
وإنتاجه  +فهم
المكتوب +
اإلنتاج الكتابً )

األسبوع
02من
شهر
نوفمبر

جمٌع مٌادٌن
المقطع

األسبوع
01
من شهر
فٌفري

جمٌع مٌادٌن
المقطع

جمٌع مٌادٌن المقطع

املقطؼ
الوقفة :1
المقطع البٌداغوجً1
(القضاٌا االجتماعٌة )

الخػلماث املستهدفت بالخقىٍم
الوقفة  :1المقطع البٌداغوجً1
(القضاٌا االجتماعٌة )وضعٌات إلنتاج نصوص
ٌغلب علٌها الوصف والتوجٌه تتعلّق بقضاٌا
اجتماعٌة.

المقطع البٌداغوجً 2
( اإلعالم والمجتمع)

الوقفة  : 2وضعٌات إلنتاج نصوص تفسٌرٌة
وسردٌة تتعلّق باإلعالم والمجتمع

المقطع البٌداغوجً+3
5+4
( التضامن اإلنسانً
أو ثقافات شعوب العالم
أو العلم والتق ّدم
التكنولوجً)

ـــ خطابات ٌغلب علٌها السرد
الوقفة  : 3وضعٌات إلنتاج خطب تتعلق
ّ
بالتضامن اإلنسانً أو ثقافات شعوب العالم أ والتقدم أو الحوار تتعلق بالتضامن اإلنسانً
أو ثقافات شعوب العالم أ والتق ّدم
التكنولوجً)
التكنولوجً.

المقطع البٌداغوجً 7+6
(الطبٌعة والبٌئة
أو الصناعات والفنون )

الوقفة : 4وضعٌات إلنتاج نصوص متنوّ عة
األنماط تتعلق بالطبٌعة والبٌئة أوالصناعات
والفنون.

مالحظاث
ٌستهدف مٌدان فهم المنطوق
بوضعٌات شفهٌة ( التعبٌر الشفهً)
خطابات تتعلّق بقضاٌا اجتماعٌة
ــ ٌغلب علٌها النمطان الوصفً
و التوجٌهً ٌقٌّم فٌها ال ّتلمٌذ خالل
م ّدة إنجاز المقطع.
خطابات تتعلّق باإلعالم والمجتمع.
ـــ ٌغلب علٌها التفسٌر والسرد

ــــ خطابات متنوعة األنماط متنوّ عة
األنماط تتعلق بالطبٌعة والبٌئة
أوالصناعات والفنون.
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مقدمــــة
في إطار التحضير للموسم الدراسي  ،2019-2018وسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي ،ومواصلة
للعمل بالمخططات السنوية لبناء التعلمات والتقويم البيداغوجي والمراقبة المستمرة التي غطت السنوات الثالثة األولى من التعليم المتوسط ،تدرج المفتشية
العامة للبيداغوجيا مع هذا الدخول المدرسي المخططات الخاصة بالسنة الرابعة متوسط وهي في مجملها تشكل أدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة
والمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط هدفها تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،وكذا توحيد تناول المضامين في إطار المقطع
التعلمي الذي تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،من حيث التدرج في بناء التعلمات ،تعديلها وتقويمها بما يساعد التلميذ على بناء الكفاءات التي نص عليها
المنهاج.
وعليه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي نطلب من السيدات والسادة المفتشين مرافقة األستاذة
خاصة حديثي العهد بالتدريس -في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز التنفيذ والتدخل باستمرار إلجراء كل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا
وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة مع إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتخاذه في هذا الشأن.

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط
عرض األسباب:
سجلت المالحظات الميدانية للسنة الدراسية  2017/2016وجملة من النقاط تتعلق بصعوبات في تنفيذ مناهج الطور األول من التعليم المتوسط في الرياضيات تمثلت أساسا
في قراءة المنهاج الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعلمات وتنظمها وتقويمها على مستوى القسم .وبناء على ما سبق وتيسيرا لمهمة األستاذ وسعيا نحو الفعالية
في األداء التربوي مع دخول مناهج الطور الثاني من التعليم المتوسط حيز التطبيق مطلع السنة الدراسية  ،2018/2017بادرت المفتشية العامة للبيداغوجيا ،في إطار التعديل
البيداغوجي ،إلى مجموعة من الوثائق للتكون عونا ألساتذة الرياضيات خاصة الجدد منهم على حسن تنفيذ المناهج .تمثلت هذه الوثائق في المخطّط السنوي لبناء التعلمات والمخطّط
السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطّط السنوي للمراقبة المستمرة .ومواصلة لهذا المسعى أعدت المفتشية العامة للبيداغوجيا وثائق مماثلة تخص السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
كما أعدت وثيقة تتضمن المكتسبات الضرورية التي يفترض أنّها تسمح لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي مواصلة دراسة منهاج السنة األولى متوسط وتحقيق الكفاءات التي
يستهدفها.
تعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها .لذلك فهي تمثل لألستاذ تحت إشراف المفتش أرضية يعتمدها لبناء تدرج التعلمات وتنظيمها
على مستوى القسم بما يتماشى وطبيعة تالميذه.
بالنسبة وثيقة المخطّط السنوي لبناء التعلمات فقد قدمت المخططات السنوية للسنوات األربعة في التعليم المتوسط بحيث كل مخطط يتكون من مقاطع تعلمية تستهدف تحقيق
مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الدراسية كما جاءت في المنهاج الرسمي وتغطي مختلف الموارد التي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة وفق التصور الذي ورد في الوثيقة المرافقة
بخصوص المقطع التعلمي .وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاءة الشاملة للسنة بشكل متدرج وسلس .وعليه فإن كل مقطع
تعلمي يحتاج إلى إعادة تفكيك من قبل األستاذ ليبني وينظم انطالقا منه تدرج تعلمات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب المدرسي وبتوجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة والتي وردت
ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخططات كما يمكنه االستعانة بمراجع أخرى .نشير إلى أن المخطط السنوي لبناء التعلمات يتكون من  8في كل من السنتين األولى والثانية ويتكون
من  7مقاطع بالنسبة للسنتين الثالثة والرابع
مثال لمخطط التعلّمات في السنة الثانية متوسط:
الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي األ ّول :يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون
أقواس وبوجود أقواس .ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
مالحظة :تمثل هذه الكفاءة مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الثانية متوسط
لتحقيق هذه الكفاءة يتناول األستاذ محطات المقطع التعلمي األول مع بداية الفصل األول من السنة الدراسية كما هو موضح في المخطط نفسه انطالقا من طرح وضعية انطالقية
بالمواصفات المذكورة ثم التطرق إلى وضعيات تعلمية أولية (بسيطة) تمكن التلميذ من اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فالتقويم وأخيرا المعالجة البيداغوجية.
أما بالنسبة إلى المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي فهو يحدد المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم مدى اكتساب الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلمي وهو بهذا
المنظور يواكب مسار بناء التعلمات حيث نجده يجعل من مركبات الكفاءة الختامية (إرساء الموارد ،توظيف الموارد ،القيم والمواقف) معايير للتقويم إضافة إلى الكفاءات العرضية
أما المؤشرات فقد حددها بناء على موارد المقطع التعلمي نفسه.
يعمل األستاذ بهذا المخطط بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أن مخطط التقويم يشير في كل مرة إلى رقم المقطع التعلمي وإلى الكفاءة التي يستهدفها ثم
يحدد المعايير والمؤشرات المرافقة لتقويم ذلك المقطع.
وزارة التربية الوطنية
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مثال :الفصل األ ّول من السنة الثانية من التعليم المتوسط
الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .1يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية
واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع
الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات
بدون أقواس وبوجود أقواس .ويوظف مكتسباته
في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
 .2يحل مشكالت بتوظيف القيم المقربة وعمليات
جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على
أشكال تقبل مراكز التناظر.
 .3يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية
يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المستوي
وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية مألوفة
حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من
خواص التناظر المركزي.

الفصــــــــــل األول
األسبوع األول :تقويم تشخيصي

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب معارف:
 قواعد العمليات على األقواس (ذهنيا ،على ورقة ،باستعمال آلة حاسبة). جداء كسرين. مقارنة ،جمع وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لآلخر. ترتيب األعداد النسبية. التعرف على أشكال هندسية وعناصرها. التحويالت على وحدات قياس مقادير. التعرف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -إنشاء صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي.

توظيف المعارف:

 إنتاج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معين. حساب جداء أو مجموع عددين باستعمال الخاصة التوزيعية في االتجاهين. إجراء تحويرات على عبارات جبرية خاصة. تقدير ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة. حساب مجموع جبري معطى. تعليم نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم (باستعمال األعداد النسبيةعلى الخصوص).
 إنشاء شكل هندسي اعتمادا على خواصه. حساب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجسم مألوف باستعمال القاعدة المناسبة. إنشاء نظير شكل ،أو إكماله بالتناظر المركزي. -تقديم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.

المواقف والقيم
 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة. التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها. -تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي

وزارة التربية الوطنية
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بخصوص المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على كشف التلميذ ويتم العمل به أيضا بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية
حسب ما يشير إليه في العمود األخير منه .غير أن تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخطط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ واسع النظر في ضبط توقيته بحسب وتيرة تقدم
تالميذه في تعلماتهم.
مثال في السنة الثانية من التعليم المتوسط
الفصل

أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم

األسبوع


األول

نهاية شهر نوفمبر

الثاني

منتصف فيفري

الثالث

بداية ماي








وضعيات تتعلق بحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية
واألعداد العشرية والقيم المقربة والكسور وتوزيع الضرب
على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون أقواس وبوجود
أقواس.
وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.
وضعيات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات
كسرية وخواص هندسية للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء
نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.
وضعيات تتعلق بحل مشكالت في الحساب الحرفي.
يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية
وضعيات مركبة مصاغة ضمن جداول أو مخططات أو
تمثيالت بيانية توظف فيها خواص التناسبية.

المقطع
1

3

4

 وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع.

نؤكد في األخير على أن القراءة المتأنية والمعمقة والواعية لهذه الوثائق والتبادل حولها مع أساتذة آخرين والسعي إلى استغاللها والحرص على تنفيذ ما جاء فيها ،سيساهم بال
شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي لألستاذ وفي تحسين أداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع من إيجابية تدريسه أكثر .وبذلك يكون قد وضع
الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه من جهة وبرسالته التربوية من جهة أخرى.

وزارة التربية الوطنية
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطــط ال ّ
السنـــــة الــــــرابــــعــــــة

وزارة التربية الوطنية
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 .1المخطـّط السنوي لبناء التعلّمات
المستوى :السنة الرابعة من التعليم المتوسط
المادة :رياضيات
الحجم الساعي 5 :ساعات أسبوعيا للتلميذ و 6ساعات لألستاذ
الكفاءة الشاملة للسنة :يحل مشكالت بسيط ة من المادة أو من الحياة اليومية ويحكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين
المادة (األنشطة العددية  ،األنشطة الهندسية  ،الدوال وتنظيم معطيات).
ميدان التعلم

الكفاءة الختامية

األنشطة العددية

يحل مشكالت متعلقة باألعداد الناطقة والجذور التربيعية والحساب الحرفي (معادالت ومتراجحات من الدرجة
األولى بمجهول واحد ،جمل خطية).

األنشطة الهندسية

يحل مشكالت متعلقة باألشكال الهندسية المستوية والمجسمات المألوفة واألشعة والتحويالت النقطية (التناظران،
االنسحاب ،الدوران).

الدوال وتنظيم معطيات

وزارة التربية الوطنية
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الفصل األول
الكفاءة التي يستهدفها
المقطع التعلّمي

هيكلة تعل ّمات المقاطع

رقم المقطع تقدير الجحم
الزمني
وميادينه

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة

 يكون التطرق إلى مفهوم قاسم عدد طبيعي انطالقا من القسمة االقليدية واعتمادا
 تقديم وضعية انطالق يتطلب حلّها تجنيد
على التعريف a :عدد طبيعي و bعدد طبيعي غير معدوم .نقول أن  bقاسم لـ  aإذا
أعداد طبيعية وأعداد ناطقة ومعرفة خاصية
كان باقي القسمة اإلقليدية لـ  aعلى  bمعدوما.
طالس واستعمالها في حساب أطوال وإنجاز
نجعل التلميذ يستنتج العبارات المتكافئة:
براهين وإنشاءات هندسية أولية بسيطة.
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب
 aمضاعف لــ  b؛  aقابل للقسمة على  b؛  bيقسم .a
الموارد اآلتية:
● يتم البحث عن مجموعة قواسم عدد طبيعي ثم مجموعة القواسم المشتركة لعددين
طبيعي.
لعدد
قاسم
 التعرف علىعلى أعداد بسيطة  .ويستنتج مفهوم القاسم المشترك األكبر و الترميز الموافق .
 تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي.مثل pgcd (12 , 18 ) = 6 :
لعددين.
 تعيين القاسم المشترك األكبرنجعل التلميذ يالحظ من خالل أمثلة عددية بسيطة أنه إذا كان عدد يقسم عددين فهو
 التعرف على عددين أوليين فيما بينها.يقسم مجموعهما و فرقهما  .في مرحلة أولى يمكن اقتراح خوارزمية عمليات الطرح
 كتابة كسر على الشكل غير القابل لالختزال المتتالية.2
 .1يحل مشكالت باستعمال  -تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب
a
a

a
األعداد الطبيعية واألعداد
و
تعني a  0 :و
 معرفة قواعد الحساب على الجذور التربيعية ● نجعل التلميذ يكتشف أنّ الكتابةالناطقة والحساب على
واستعمالها لتبسيط عبارات تتضمن جذورا
a 0
سباته
الجذور ويوظف مكت
تربيعية
2
وبالتالي ،يكون من أجل a  a ، a  0
في الهندسة حول خاصية
 معرفة خاصية طالس واستعمالها في:طالس.
2
 حساب أطوالويربط هذا المفهوم بح ّل المعادلة  b x  bعدد حقيقي.
(مستوى من الكفاءة
 إنجاز براهينإنّ آلية استخراج الجذر التربيعي لعدد موجب خارج البرنامج.
الشاملة)
 إنشاءات هندسية بسيطة.● يواصل التلميذ استعمال الحاسبة لتعيين قيمة مقربة لجذر تربيعي.
إنّ قواعد الحساب المستهدفة هنا هي تلك المتعلقة بجداء وحاصل قسمة جذرين
 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج
تربيعيين لعددين:
(إدماج موارد المقطع)
من أجل  a  0و a  b  a  b b  0
 حل وضعية االنطالق.
 تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتوظيف قواعد
a
a

الحساب على الجذور و القواسم وأخرى تتناول
b
b
من أجل  a  0و b  0
توظيف خاصية طالس في وضعيات مختلفة
● تُقترح أنشطة متنوعة لتوظيف هذه القواعد ،مثل:
(وضعيات إدماجيه)
 معالجة بيداغوجية (نقائص محتملة منها
سط العبارة 8  18  50
بعد كتابة ك ّل من حدودها على الشكل . a 2
ب ّاستعمال األدوات الهندسية وأخرى مسجلة خالل
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تناول المقطع)

 .2يحل مشكالت بتوظيف
الحساب الحرفي
(المتطابقات الشهيرة ،
النشر والتحليل )
(مستوى من الكفاءة
الشاملة)

 تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها تجنيد
المتطابقات الشهيرة وحساب المثلثات في
المثلث القائم .
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب الموارد
اآلتية:
 معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها فيالحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل.
 -نشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة.

 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج
(إدماج موارد المقطع)
 حل وضعية االنطالق.
 تناول وضعيات التقويم.
معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة

أو مسجلة خالل تناول المقطع)

5
1

3
2

على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.
 اكتب العبارةخالل استعمال الجذور التربيعية في بعض الحسابات ،نجعل التلميذ يالحظ التماثل مع
الحساب الحرفي
● سبق أن درست خاصية طالس في الحالة التي يكون فيها أحد المثلثين المعينين
بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان يحتوي اآلخر وتُع ّمم هذه الحالة بدراسة الحالة
األخرى (للمثلثين رأس مشترك فقط).
بالنسبة إلى النظرية العكسية يمكن أن ننطلق من نشاط يطلب فيه تعيين نقط على
مستقيمين متقاطعين بمعرفة نسبتين.
● تُستنتج المتطابقات الشهيرة من توزيع الضرب على الجمع المدروس في السنة
الثالثة كما يمكن االستعانة بالمساحات.
مثال :حساب مساحة مربع طول ضلعه يساوي  a + bبطريقتين مختلفتين.
● إنّ توظيف المتطابقات الشهيرة في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل ال
يخلو من الصعوبات عندما يتعلق األمر بالتع ّرف على شكل العبارة الجبرية وربطها
بإحدى هذه المتطابقات ،لذا فمن الضروري أن نأخذ ذلك بعين االعتبار ونجعل التلميذ
يتدرب ويتذكر المتطابقات الشهيرة والعمل على وضعيات متنوعة ،مثل:
2


5 2 2
  2     
2
2
2
3 3 3

 4 x  1 101  99و
x2  6x  9
2

5

3
 و

2
األنشطة
العددية

 15سا

● كما تُقترح على التلميذ عبارات للتحليل ،مثال :

x.x  2  x  2.x  3

دون التطرق إلى عبارات ُمعقّدة من الشّكل:
2


x

1
 1 x 
. x  2
.

وزارة التربية الوطنية
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عرف ك ّل من الجيب
 كما كان الشأن بالنسبة إلى جيب تمام زاوية في السنة الثالثة ،يُ ّ
 تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها تجنيد
والظل كنسبة طولين في مثلث قائم ويستنتج أنّ هذه النسب ثابتة وهي مرتبطة فقط
المتطابقات الشهيرة وحساب المثلثات في
بالزاوية المختارة ويمكن دراسة تغيراتهما تبعا لقيس الزاوية باستعمال ربع الدائرة
المثلث القائم.
المثلثية.
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب الموارد
 نجعل التلميذ يالحظ أن جيب زاوية حادة ،مثل جيب التمام لها ،هو عدد محصور
اآلتية:
بين  0و 1وأنّ ظ ّل زاوية حادة عدد موجب يمكن أن يكون أكبر من .1
1
1
تعريف جيب و ظل زاوية حادة في مثلث قائم
عود التلميذ على استعمال اللّمسات  sinو  sinو  tanو . tan
نُ ّ
استعمال الحاسبة لتعيين قيمة مقربة أو قيمة
لحساب زاوية أو طول ،نجعل التلميذ يتحقق في البداية من أنّ المثلث قائم
مضبوطة لكل من جيب أو ظل زاوية أو لتعيين ويُحدد الضلع المقابل والضلع المجاور والوتر حتى يتمكن من تطبيق ،بصفة سليمة،
قيس زاوية بمعرفة الجيب أو الظل .
إحدى المساويات التي تعطي النسب المثلثية لزاوية حادة.
حساب زوايا وأطوال بتوظيف الجيب أو جيب
مثال :أنشئ زاوية قيسها  حيث . sin   0,6
التمام أو الظل
6 3
 .3يحل مشكالت في حساب إنشاء زاوية هندسيا (بالمدور والمسطرة غير
sin   0,6 

المثلثات في المثلث القائم  .المدرجة) بمعرفة القيمة المضبوطة إلحدى
نالحظ أنّ 10 5 :
نسبها المثلثية .
ننشئ عندئذ ،مثلثا قائما وتره  5aوطول أحد ضلعي الزاوية القائمة هو a ( 3a
(مستوى من الكفاءة
معرفة واستعمال العالقتين:
طول ُمختار).
الشاملة)
sin x
يُش ّكل ذلك مناسبة يعمل فيها التلميذ بخطة علمية
tan x 
cos x
(تجريب ،مالحظة ،تخمين ،برهان).
،
مثال :عيّن باستعمال الحاسبة وبالتقريب إلى  ، 0,001كال من  sin و cos 
cos 2 x  sin 2 x  1
 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج
(إدماج موارد المقطع)
 حل وضعية االنطالق.
 تناول وضعيات التقويم.
 معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو
مسجلة خالل تناول المقطع)

وزارة التربية الوطنية
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sin 
و  cos و  tanمن أجل    30ث ّم .   68
sin 
 cos و . tan
قارن في ك ّل حالة

يُبرهن على هاتين العالقتين بالعودة إلى تعاريف النسب المثلثية ونظرية فيثاغورث.
في هذا الميدان ،نستعمل الدرجة فقط كوحدة قياس الزوايا.
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الفصل الثاني
الكفاءة المستهدفة من
المقطع التعلّمي

هيكلة تعل ّمات المقاطع

 تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها
توظيف المعادالت و المتراجحات من
الدرجة األولى بمجهول واحد و االنسحاب
واألشعة .
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب
الموارد اآلتية:
حل معادلة يؤول حلها إلى حل :"معادلة جداء معدوم" .حل متراجحة من الدرجة األولى بمجهولواحد وتمثيل مجموعة حلولها على مستقيم
مدرج.
 .4يحل مشكالت
حل مشكالت بتوظيف معادالت أوالمعادالت
بتوظيف:
متراجحات من الدرجة األولى بمجهول
والمتراجحات من الدرجة واحد.
األولى بمجهول واحد
تعريف شعاع انطالقا من االنسحاب..
والمعالم
وكذلك األشعة
معرفة شروط تساوي شعاعين واستعمالها.(مستوى من الكفاءة
معرفة عالقة شال واستعمالها إلنشاءالشاملة)
مجموع شعاعين أو إلنشاء شعاع يحقق
عالقة شعاعية معينة أو إلنجاز براهين
بسيطة.
قراءة مركبتي شعاع في معلم.تمثيل شعاع بمعرفة مركبتيه.حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثيي مبدأونهاية ممثله.
حساب إحداثيي منتصف قطعة بمعرفةإحداثيي كل من طرفيها.
حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامدومتجانس.
وزارة التربية الوطنية

رقم
المقطع
وميادينه

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة

تقدير
الجحم
الزمني

 سبق أن تع ّرض التلميذ في السنة الثالثة إلى خوارزمية ح ّل معادلة من الدرجة األولى
بالتطرق إلى وضعيات إشكالية أخرى ينتج عنها ترييضها
المطلوب في هذه السنة هو دعمها
ّ
(كتابتها في شكل معادلة) وحلّها في سياقات متنوعة.

 نعني بمعادلة جداء ،معادلة من الشّكل A  B  0

حيث

AوB

عبارتان

جبريتان من الدرجة األولى لمقدار واحد غير معيّن.
في خوارزمية ح ّل " معادلة جداء" ،نعتمد على الخاصية التالية " :جداء عاملين معدوم يعني
أن أحد هذين العاملين على األقل معدوما".
 قبل الشروع في ح ّل متراجحة من الدرجة األولى ذات مجهول واحد ،نتأكد من أنّ الخواص
المتعلقة بالترتيب والعمليات المدروسة في السنة الثالثة مكتسبة من طرف التالميذ،
وبالخصوص تلك المتعلقة بضرب (أو قسمة) طرفي متباينة في (على)عدد سالب.
4
 إنّ التعلمات المتعلقة بح ّل المتراجحات تش ّكل صعوبات خاصة ،حيث ال نحصل على ح ّل وحيد
األنشطة
كما في المعادالت ،بل نحصل على مجموعة من الحلول .ويعتبر التمثيل البياني للحلول على
العددية
المستقيم العددي وسيلة ناجعة لجعل التلميذ يدرك هذه المجموعة.
 إنّ دراسة إشارة جداء أو حاصل قسمة عبارتين من الدرجة األولى خارج البرنامج.
 كما كان األمر في السنوات السابقة ،تكون المشكالت المقترحة مختارة من المادة أو من مواد األنشطة
الهندسية
أخرى أو من المحيط االجتماعي والثقافي للتلميذ.
 يُحرص في هذا المجال على احترام التلميذ لمختلف مراحل الح ّل ،والمتمثلة في:
 اختيار المجهول . ترييض الوضعية وترجمتها بمعادلة أو متراجحة. ح ّل المعادلة أو المتراجحة. مراقبة النتيجة (معقوليتها ،مالءمتها للمعطيات). االستخالص (اإلجابة عن السؤال). يتم في البداية التذكير بمفهوم االنسحاب ويُستنتج منه مفهوم الشعاع:
هو االنسحاب الذي يُح ّول  Aإلى . B
االنسحاب الذي شعاعه
نجعل التلميذ يدرك أنّه يتم تعيين شعاع بإعطاء منحى واتجاه وطول
"
عن بقية الترميزات األخرى" ، AB ،  AB 
ويميز الكتابة

 28سا
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 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج
موارد المقطع)
 حل وضعية االنطالق
 تناول وضعيات تقويمية تتعلق (وضعيات
إدماجية)
 معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة
أو مسجلة خالل تناول المقطع)

كما يتم إدخال التعابير المرتبطة بالشعاع :المبدأ ،النهاية ،الممثل.
 نجعل التلميذ يستنتج ،من خالل وضعيات متنوعة ،الشروط الالزمة والكافية لتساوي
و

شعاعين .ويالحظ التكافؤ بين التعبير :الشعاعان

متساويان "

) " والتعابير:

( ونكتب
.
 Dهي صورة  Cباالنسحاب الذي شعاعه
  ABCDهو متوازي أضالع.ـ القطعتان  AD و  BC لهما نفس المنتصف.
( تُميّز الحالتان  A :و  Bو  Cليست على استقامة واحدة و  Aو  Bو  Cعلى
استقامة واحدة).
 نجعل التلميذ يالحظ ،انطالقا من وضعية بسيطة (مثل استعمال مرصوفة) ،أنّ إجراء
االنسحاب الذي شعاعه
الذي شعاعه

ث ّم االنسحاب الذي شعاعه

يؤول إلى إجراء االنسحاب

ث ّم استنتاج المساواة :
"عالقة شال" .يُر ّكز في هذه العالقة على وضعية مختلف

النقاط . C ، B ، A
كما نتطرق بهذه المناسبة إلى الحاالت الخاصة للشعاع المعدوم
الذي رمزه

أو

ونتطرق كذلك للشعاعين المتعاكسين :

...

أو
و

.
=أو
=مع الكتابة :
 نجعل التلميذ يالحظ أنّ مجموع شعاعين ال يتعلق باختيار ممثل ك ّل شعاع ،ندخل بهذه
المناسبة الترميز المختصر مثال.
أما بالنسبة إلى إنشاء ممثل لمجموع شعاعين ،ندرس الحالة الخاصة التي يكون فيها لهذين
الشعاعين نفس المبدأ ونربط هذا اإلنشاء بمتوازي األضالع لنستنتج الخاصية المميزة له
).
انطالقا من األشعة (  ABCDمتوازي أضالع معناه :
 للتلميذ أن تع ّرف على المعلم المتعامد والمتجانس في السنوات السابقة ،يمكن في هذه السنة
اإلشارة (دون إطالة وال توسع) إلى وجود معالم أخرى ،ولتسهيل العمل سنقتصر على المعلم
المتعامد والمتجانس لتقديم المفاهيم المقررة في هذا الميدان.
 يتم ّإدخال مفهوم مركبتي شعاع انطالقا من ُمركب انسحابين .حيث نجعل التلميذ من خالل
وضعية بسيطة (استعمال معلم متعامد ومتجانس مرصوف) ،يربط مركبتي شعاع باإلزاحتين
المتتاليتين اللّتين تسمحان بالمرور من مبدأ الشعاع إلى نهايته.
وزارة التربية الوطنية
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حيث تكون  Aو  Bرأسين لمربعين من المرصوفة .إذا ت ّم االنتقال
مثال :نعتبر شعاعا
من  Aإلى  Bباالنسحاب بثالثة مربعات نحو اليمين متبوعا باالنسحاب بمربعين نحو األعلى،
.تمثل المركبة
ونكتب:
هما مركبتا الشعاع
و
نقول إنّ العددين
األولى إزاحة بالتوازي مع محور الفواصل (موجبة ،عندما ننتقل نحو اليمين وسالبة ،عندما
ننتقل نحو اليسار) وتمثل المركبة الثانية إزاحة بالتوازي مع محور التراتيب (موجبة ،عندما
ننتقل نحو األعلى وسالبة ،عندما ننتقل نحو األسفل) .ونمثل ذلك بإحداثيتي نقطة في المستوي
المزود بمعلم.
وقصد ترسيخ هذه االصطالحات عند التلميذ ،من الضروري العمل على تنويع األمثلة .فيمكن
لهذا الغرض اقتراح نشاط يُطلب فيه تعيين اإلزاحتين الموافقتين إلشارتي المركبتين  xو y
( مثال :

 تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها
 .5يحل مشكالت
توظيف جملة معادلتين والدالة الخطية
باستعمال جملة معادلتين والدالة التآلفية
من الدرجة األولى
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب
بمجهولين والدالة الخطية الموارد اآلتية:
والدالة التآلفية
 حل جملة معادلتين من الدرجة األولىالكفاءة
(مستوى من
بمجهولين جبريا.
 معرفة الترميز x a axالشاملة)
 تعيين صورة عدد بدالة خطية. تعيين عدد صورته بدالة خطية معلومة.وزارة التربية الوطنية

و

يوافق إزاحة نحو اليسار متبوعة بإزاحة

للشعاع
نحو األعلى).
 نجعل التلميذ يستنتج ،انطالقا من وضعيات بسيطة (مثل رسم شعاعين متساويين وقراءة
مركبتي ك ّل منهما) ،الخاصية التالية:
" يكون شعاعان متساويين إذا وفقط إذا كانت مركبتاهما متساويتين ".
 نجعل التلميذ يالحظ أنّه ليس من السهل دائما قراءة مركبتي شعاع في معلم (عندما ال يكون
إحداثيا مبدأ الشعاع أو نهايته عددين صحيحين أو يكونان عددين كبيرين) ،وهو ما يتطلب اتباع
إجراء صارم لتعيين المركبتين .ويكون إدخال قواعد الحساب المترتبة عن ذلك انطالقا من أمثلة
عددية وتقبل في الحالة العامة.
ويكون بالمثل بالنسبة إلى القاعدة التي تسمح بحساب المسافة بين نقطتين  Aو B
(أو طول القطعة  ) AB بمعرفة إحداثيتي ك ّل من النقطتين والقواعد التي تسمح بحساب
إحداثيتي منتصف قطعة مستقيم بمعرفة إحداثيتي ك ّل من طرفيها.
 تُقترح أنشطة حول ح ّل جمل معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بتطبيق طريقة التعويض
أو طريقة الجمع.
 إن مفهوم الدالة متناول هنا من خالل الدوال الخطية فقط ،وك ّل دراسة نظرية لمفهوم الدالة
خارج البرنامج.
 يتم إدخال مفهوم الدالة الخطية من خالل وضعيات يتدخل فيها مقدران متناسبان.
يستنتج أنّ الدالة الخطية ذات المعامل  a ( : aعدد معطى) تعبّر عن السيرورة
" أضرب في ." a
كما ندخل الترميز ( x  axكتابة وقراءة) والتعبير المتعلق بهذا المفهوم (صورة ،دالة
خطية لمقدار).
f
(x
)
صعوبة للتالميذ ،كونه ال يوافق الترميز المألوف في الحساب
 يمكن أن يش ّكل الرمز

5
أنشطة
عددية
الدوال
و تنظيم
معطيات
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 تعيين دالة خطية انطالقا من عدد غيرمعدوم وصورته.
 تمثيل دالة خطية بيانيا. قراءة التمثيل البياني لدالة خطية. حساب معامل الدالة الخطية انطالقا منتمثيلها البياني
 معرفة الترميز x a ax  b تعيين صورة عدد بدالة تآلفية. تعيين عدد صورته بدالة تآلفيه معلومة. تعيين دالة تآلفية انطالقا من عددينوصورتيهما.
 تمثيل دالة تآلفية بيانيا. قراءة التمثيل البياني لدالة تآلفية. تعيين العاملين  aو  bانطالقا من التمثيل البياني لدالة تآلفية. إنجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيهامقدران أحدهما معطى بداللة اآلخر ،قراءته
وتفسيره.
 تفسير حل جملة معادلتين منالدرجة األولى بمجهولين بيانيا.
 حل مشكالت بتوظيف جملة معادلينمن الدرجة األولى بمجهولين.

الحرفي واستعمال األقواس لذا ،ينبغي التأكيد على شرح استعماله وتمييزه عن الترميز اآلخر.
في إطار المقاربة األولى هذه ،نتجنب اإلكثار في التعابير ( ال تُقدم كلمة "سابقة" مثال والتي
يمكن تعويضها بالعبارة " العدد الذي صورته ...هو  ،)"...ألنّ الهدف يبقى أساسا استيعاب
مفهوم الدالة الخطية.
 نجعل التلميذ يالحظ أنّ الدالة الخطية تترجم وضعية تناسبية ،بمعنى  :إذا كان مقدار دالة
خطية لمقدار آخر ،فهذا يدّل أنّ هذين المقدارين متناسبان (معامل الدالة الخطية هو معامل
التناسبية).
 تعلّم التلميذ ،في السنة الثالثة متوسط ،أن يُمثل وضعية تناسبية (غالبا ما تعطى في شكل
جدول أعداد) بنقط تكون على استقامة واحدة مع مبدأ المعلم .يالحظ في هذه السنة أنّ التمثيل
البياني لدالة خطية مستقيم يشمل المبدأ ،وهي الخاصية التي يمكن البرهان عليها باستعمال
نظرية طالس .بهذه المناسبة ،يتم إدخال التعابير الناتجة عن ذلك (معامل توجيه المستقيم،
المستقيم الذي معادلته .)...
مثال :إذا كان المستقيم ) (dهو التمثيل البياني للدالة الخطية

y  3x

x  3x
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 ،نقول إنّ )(d

.
هو المستقيم الذي معادلته
x

ax

b
 ،ننطلق من أمثلة من الحياة اليومية.
بالنسبة إلى الدالة التآلفية
(مثال :مبلغ فاتورة هاتف بداللة عدد الوحدات المستهلكة  ، xحيث  aهو سعر الوحدة و b
المبلغ الثابت لالشتراك).
b
a
نجعل التلميذ يالحظ أنّ الدالة التآلفية تعبّر عن السيرورة " أضرب في ث ّم أضيف "
(  aو  bعددان مفروضان).
 نجعل التلميذ يالحظ ،انطالقا من أمثلة عددية ،أنّه عندما يكون مقدار دالة تآلفية لمقدار آخر،
فإنّ هذين المقدارين غير متناسبين.
(مثال :إذا كانت حرارة جسم بالدرجة سيلسيوس هي  ، TCفإنّ قيمة نفس الحرارة هذه
 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج
(إدماج موارد المقطع)
بالدرجة فيهرنهيت  TFتُعطى بالدالة التآلفية.) TC  TF  1,8 TC  32 :
 حل وضعية االنطالق
نالحظ أنّ درجات الحرارة في النظامين غير متناسبة.
تقويمية.
 تناول وضعيات
كما كان األمر بالنسبة إلى الدالة الخطية ،يتم إدخال التعبير والترميز (معامل ،صورة) المرتبط
 معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة بالدالة التآلفية وتُقترح أنشطة حول هذا المفهوم ( حساب صور ،التمثيل البياني).
أو مسجلة خالل تناول المقطع)
 نجعل التلميذ يالحظ ،كما هو الحال بالنسبة إلى الدالة الخطية ،أنّ التمثيل البياني لدالة تآلفية
 x  ax  bمستقيم ال يشمل المبدأ بالضرورة .الخاصية التي يمكن البرهان عليها
باستعمال التمثيل البياني للدالة الخطية المرفقة  x  axواالنسحاب.
 ال نتطرق إلى مفهوم معادلة مستقيم إالّ بعالقة مع التمثيل البياني للدالة التآلفية.
تشك ّل المشكالت المتعلقة بالنسب المئوية وضعيات تعطي معنى لمفهوم الدالة الخطية.
وزارة التربية الوطنية
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مثال :ترجمة مشكالت حول النسبة المئوية بدوال خطية.
t
في . " 100

" أخذ  t %من  " xيعني " ضرب
t
x
x
100
والدالة الخطية المرفقة:
بـ

t%

t
يعني " :ضرب  xفي 100

" زيادة أو تخفيض
t
1
100
" على الترتيب والدالة الخطية المرفقة هي :
t 

x  1 
x
100 


1

أو في

t 

x  1 
x
100 


على الترتيب
؛ أو
 بالنسبة إلى المقادير المركبة ،تُقترح أمثلة على مقادير حاصل القسمة المدروسة في السنة
الثالثة (السرعة ،الكتلة الحجمية ،االستهالك الكهربائي )... ،ومقادير جداء
(الطاقة الكهربائية )...ونجعل التلميذ يالحظ في الحالتين أنّ المقادير من طبيعة مختلفة ويتم
إدخال الوحدات المختلفة.
 في تفسير ح ّل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا ،تُستعمل التمثيالت البيانية
للدوال التآلفية

الفصل الثالث
الكفاءة المستهدفة من
المقطع التعلّمي
 .6يحل مشكالت يوظف
فيها اإلحصاء
(مستوى من الكفاءة
الشاملة)

وزارة التربية الوطنية

هيكلة تعل ّمات المقاطع

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة

تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها
 يسمح تمثيل التكرارات (أو التواترات ) ال ُمج ّمعة المحصل عليها بقراءة مباشرة
توظيف وتجنيد اإلحصاء .
لتكرارات (أو تواترات) قيم أصغر (أو أكبر) من قيمة معينة للسلسلة اإلحصائية.
الغرض في هذه السنة هو تزويد التلميذ كذلك باألدوات األولى لتلخيص سلسلة
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب الموارد
إحصائية.
اآلتية:
 حساب تكرارات مجمعة و تواترات مجمعة  .يكون تعيين الوسيط من خالل أمثلة بسيطة لسالسل إحصائية يكون عدد قيمها تعيين المتوسط والوسيط ومدى لسلسلةزوجيا أو فرديا أو تكون قيمها مجمعة في فئات.
إحصائية وترجمتها.
 يمكن أيضا استعمال المجدول لتعيين الوسط الحسابي والوسيط.
 استعمال المجدوالت لمعالجة معطياتإحصائية وتمثيلها

ميادين المقطع
ورقمه

تقدير الجحم
الزمني

6
الدوال
و تنظيم معطيات
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 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج
(إدماج موارد المقطع)
 حل وضعية االنطالق
 تناول وضعيات تقويمية
معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو
مسجلة خالل تناول المقطع)
 يمكن مقاربة الدوران بأنشطة تجريبية (مثل تدوير شكل حول نقطة معينة بزاوية
 تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها توظيف
معينة في اتجاه معين) ،يُستنتج من خاللها أنّ الدوران يتعين بمعرفة مركزه
و تجنيد الدوران والمضلعات المنتظمة
وزاويته بعد اختيار االتجاه.
والهندسة في الفضاء.
 يستغل إنشاء صور األشكال البسيطة إلنشاء صور األشكال المألوفة والستنتاج
 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب
خواص الدوران التي تُقبل دون برهان.
الموارد اآلتية:
 إنشاء صور النقطة والقطعة والمستقيمحتى ال نثقل هذا المفهوم ،نقتصر بالنسبة إلى الزاوية المركزية على الحالة التي
ونصف المستقيم والدائرة بدوران.
تكون فيها الزاوية ناتئة.
بالنسبة إلى الزاوية المحيطية ،نقتصر على الحالة التي يكون فيها ضلعا الزاوية
 معرفة خواص الدوران وتوظيفها.وترين.
 التعرف على الزاوية المركزية والزاويةالمحيطية.
( بمعنى ،ال ندرس الحالة التي يكون فيها أحد الضلعين مماسا للدائرة).
 معرفة العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية يؤكد على فهم واستعمال العبارة "يحصر". .7يحل مشكالت يوظف
العالقات المستهدفة هنا هي العالقة بين زاوية محيطية وزاوية مركزية تحصران
المركزية اللتين تحصران نفس القوس
فيها الدوران  ،المضلعات
نفس القوس والعالقة بين الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس.
واستعمالها.
7
المنتظمة  ،الزوايا
تخ ّمن هذه العالقات انطالقا من أمثلة باستعمال القياس بالمنقلة أو بالمدور ث ّم
 إنشاء مضلعات منتظمة (المثلث متقايسوالهندسة في الفضاء
تُبرهن.
األضالع ،المربع ،السداسي المنتظم).
األنشطة الهندسية
(مستوى من الكفاءة
 التعرف على الكرة والجلة. نُع ّرف المضلع المنتظم ك ُمضلع ك ّل أضالعه وك ّل زواياه متقايسة ونجعل التلميذ
الشاملة)
 تمثيل الكرة.يكتشف من خالل أمثلة (المثلث المتقايس األضالع ،المربع ،السداسي المنتظم) أنّ
 حساب مساحة الكرة وحجم الجلة.المضلع المنتظم قابل للرسم في دائرة ويكون مركز الدائرة هو مركز المضلع
 معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات ويُستغل ذلك في إنشاء مضلع منتظم بمعرفة مركزه وأحد رؤوسه.المألوفة.
هذا اإلنشاء ،الذي يمكن تعميمه إلى مضلعات منتظمة أخرى ،يرتكز على مفهوم
 معرفة اآلثار على مساحة وحجم مجسم عند الزاوية المركزية كما يسمح باستثمار مفهوم الدوران.تكبير أو تصغير أبعاد هذا المجسم.
 يكون إدراج الكرة ،كما كان األمر في المستويات السابقة بالنسبة إلى المجسمات
 تناول وضعيات تعلّم اإلدماج (إدماج موارد
األخرى ،انطالقا من المالحظة والمعالجة اليدوية ألشياء من محيط التلميذ.
المقطع)
نعرف الكرة كمجموعة نقاط الفضاء الواقعة على نفس المسافة من نقطة ثابتة
ّ
والجلة هي الكرة وداخلها .وتستنتج التعابير الخاصة (المركز ،نصف القطر،
 حل وضعية االنطالق
القطر).
 تناول وضعيات تقويمية .
 معالجة بيداغوجية تتعلق (بنقائص محتملة أو  بخصوص تمثيل الكرة ،يمكن االرتكاز على معارف التلميذ المتعلقة بالكرة
األرضية وخطوط الطول وخطوط العرض.
وزارة التربية الوطنية
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مسجلة خالل تناول المقطع)

وزارة التربية الوطنية

 كما كان األمر بالنسبة إلى األسطوانة والمخروط ،نجعل التلميذ يالحظ أنّ الكرة
تكون مولدة بدوران دائرة حول أحد أقطارها.
تعطى مباشرة قواعد حساب مساحة الكرة وحجم الجلة .يمكن التحقق ،تجريبيا،
من القاعدة التي تعطي حجم الكرة في حالة خاصة.
مثال :نعتبر كرة نصف قطرها معلوم .نحسب ،بتطبيق القاعدة ،قيمة تقريبية
لحجمها .ث ّم نغمرها في أنبوب مدرج مملوء بالماء ونقرأ كمية الماء المزاح عندما
تكون الكرة مغمورة تماما .نقارن هذا الحجم مع الحجم المحسوب.
ينبغي أن يكون البحث عن المقاطع المستوية لمجسمات مقتصرا على وضعيات
بسيطة (مستو مواز لوجه أو لحرف أو لمحور).
يسمح ّ تمثيل هذه المقاطع ،زيادة عن تطوير قدرات التلميذ على الرؤية في
الفضاء ،باستثمار خواص األشكال المستوية والنظريات المدروسة وكذلك قواعد
الحساب العددي ( الجذور التربيعية  ،الكسور )..،على أشياء من الفضاء.
سما بمستو مواز لقاعدته ،نحصل في ك ّل
 نجعل التلميذ يالحظ أنّه عندما نقطع مج ّ
الحاالت على سطح من نفس طبيعة القاعدة ومن نفس األبعاد بالنسبة إلى الموشور
القائم واألسطوانة ومن أبعاد مصغرة بالنسبة إلى الهرم والمخروط .أما في حالة
الكرة ،نعتبر مستويا عموديا على أحد محاورها وندرس مختلف الحاالت( ،مستو
يشمل أو ال يشمل مركز الكرة ،مستو مماس للكرة).
 يكتشف التلميذ من خالل أنشطة تجريبية آثار تكبير أو تصغير أبعاد مجسم على
المساحات أو الحجوم.
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الرابعـــــة

وزارة التربية الوطنية

18

المخططات السنوية  -متوسط -

 .2المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي (السنة الرابعة)
الفصــــــــــل األول
األسبوع األول :تقويم تشخيصي

الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .1يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية
واألعداد الناطقة والحساب على الجذور ويوظف
مكتسباته في الهندسة حول خاصية طالس .
 .2يحل مشكالت بتوظيف الحساب الحرفي
(المتطابقات الشهيرة  ،النشر والتحليل
 .3يحل مشكالت في حساب المثلثات في المثلث
القائم.

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب المعارف:
 إنجاز عمليات حسابية على األعداد الطبيعية واألعداد الناطقة. تعيين قواسم عدد طبيعي. حساب القاسم المشترك األكبر لعددين. الحساب على الجذور التربيعية مبرهنة طالس ،المبرهنة العكسية لها( .استعمالها في حساب أطوال وإنجاز براهين) المتطابقات الشهيرة وتوظيفها في النشر والتحليل إنشاء هندسي بالمسطرة غير المدرجة والمدور لزاوية بمعرفة القيمة المضبوطة إلحدى نسبها المثلثية حساب المثلثات في المثلث القائم. استعمال الحاسبة لتعيين قيمة مقربة أو قيمة مضبوطة لكل من جيب أو ظل زاوية أو لتعيين قيس زاوية بمعرفةالجيب أو الظل .
 حساب زوايا وأطوال بتوظيف الجيب أو جيب التمام أو الظل -واستعمال العالقتين:

sin x
cos x -

tan x 

cos 2 x  sin 2 x  1 ،

 معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل. -نشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة.

توظيف المعارف:
 يحل مشكالت باستخدام الحساب على األعداد الطبيعية واألعداد الناطقة. يعين قواسم عدد طبيعي ويحسب القاسم المشترك األكبر لعددين. ينجز حسابات على الجذور التربيعية. يوظف مبرهنة طالس ،المبرهنة العكسية لها في حساب أطوال وإنجاز براهين. ينشر ويحلل عبارات جبرية باستعمال المتطابقات الشهيرة . ينشء بالمسطرة غير المدرجة والمدور زاوية معرفة بالقيمة المضبوطة إلحدى نسبها المثلثية ويجري حسابات فيالمثلث القائم.
 يستعمل الحاسبة لحساب قيمة مقربة أو قيمة مضبوطة لكل من جيب أو ظل زاوية أو لتعيين قيس زاوية بمعرفةجيبها أو ظلها .
وزارة التربية الوطنية
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sin x
 -واستعمال العالقتينcos x :

tan x 

cos 2 x  sin 2 x  1 ،

 يستعمل المتطابقات الشهيرة في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل. -ينشر أو يحلل عبارات جبرية بسيطة.

المواقف والقيم:
 يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها. -يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي

الفصــــــــــــل الثاني

الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .4يحل مشكالت بتوظيف :المعادالت والمتراجحات
من الدرجة األولى بمجهول واحد وكذلك األشعة
والمعالم .
 .5يحل مشكالت باستعمال جملة معادلتين من
الدرجة األولى بمجهولين والدالة الخطية والدالة
التآلفية

وزارة التربية الوطنية

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب المعارف:
 المعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد حل متراجحة من الدرجة األولى بمجهول واحد وتمثيل مجموعة حلولها على مستقيم مدرج. حل مشكالت بتوظيف معادالت أو متراجحات من الدرجة األولى بمجهول واحد. األشعة واالنسحاب ،تمثيل شعاع. عالقة شال واستعمالها إلنجاز براهين بسيطة المعالم :إحداثيا شعاع في معلم ،حساب إحداثيتي شعاع بمعرفة إحداثيتي مبدأ ونهاية ممثله. المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس. المضلعات المنتظمة ،الزوايا ،إنشاء صورة كل من النقطة والقطعة والمستقيم ونصف المستقيموالدائرة بواسطة دوران معلوم.
 حل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين جبريا. تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا. تعيين عدد صورته بدالة خطية معلومة. حساب معامل الدالة الخطية انطالقا من تمثيلها البياني الدالة التآلفية :معرفة الترميز  ، x a ax  bتعيين صورة عدد بدالة تآلفية.20

المخططات السنوية  -متوسط -
 تمثيل دالة تآلفية بيانيا ،قراءة التمثيل البياني لدالة تآلفية ،تعيين المعاملين  aو  bانطالقا من التمثيلالبياني لدالة تآلفية.
 تعيين دالة تآلفية انطالقا من عددين وصورتيهما. إنجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيها مقدران أحدهما معطى بداللة اآلخر ،قراءته وتفسيره. -حل مشكالت بتوظيف جملة معادلين من الدرجة األولى بمجهولين.

توظيف المعارف:
 يحل مشكالت يوظف فيها معادالت و/أو متراجحات من الدرجة األولى بمجهول واحد. األشعة واالنسحاب ،تمثيل شعاع. ينجز براهين بسيطة يستعمل فيها عالقة شال . يحسب إحداثيي شعاع ،حساب إحداثيتي شعاع ،المسافة بين نقطتين. ينشء صورة كل من النقطة والقطعة والمستقيم ونصف المستقيم والدائرة بواسطة دوران معلوم. يحل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين جبريا. يفسر حل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا. يعين عدد صورته بدالة خطية معلومة. يحسب معامل دالة خطية انطالقا من تمثيلها البياني. الدالة التآلفية :يتعرف الترميز  ، x a ax  bيعين صورة عدد بدالة تآلفية. يمثل دالة تآلفية بيانيا،يقرؤ التمثيل البياني لدالة تآلفية ،ويعين انطالقا منه المعاملين  aو  bبهذه الدالة. يعين دالة تآلفية انطالقا من عددين وصورتيهما. ينجز تمثيال بيانيا لوضعية يتدخل فيها مقدران أحدهما معطى بداللة اآلخر ،قراءته وتفسيره. -يحل مشكالت بتوظيف جملة معادلين من الدرجة األولى بمجهولين.

المواقف والقيم:
-

يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.
يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.
يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.
يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي

وزارة التربية الوطنية
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الفصل الثالث
الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
 .6يحل مشكالت يوظف فيها اإلحصاء
 .7يحل مشكالت يوظف فيها الدوران ،المضلعات
المنتظمة ،الزوايا والهندسة في الفضاء.

معايير التحكم في الكفاءة
اكتساب المعارف:

اإلحصاء:
-

السالسل اإلحصائية ،حساب تكرارات مجمعة وتوترات مجمعة.
المخططات والمدرجات التكرارية.
تعيين الوسط والوسيط لسلسلة إحصائية وترجمتهما.
استعمال المجدوالت لمعالجة معطيات إحصائية وترجمتها.
معرفة خواص الدوران وتوظيفها إلنشاء صور نقطة ،قطعة مستقيم ونصف مستقيم ودائرة.
معرفة العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصران نفس القوس واستعمالها.
إنشاء مضلعات منتظمة (المثلث متقايس األضالع ،المربع ،السداسي المنتظم).
التعرف على الكرة والجلة وتمثيل الكرة.
حساب مساحة الكرة وحجم الجلة.
معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المألوفة.
معرفة اآلثار على مساحة وحجم مجسم عند تكبير أو تصغير أبعاد هذا المجسم.

توظيف المعارف:
 يحسب تكرارات مجمعة وتوترات مجمعة لسالسل اإلحصائية. ينجز مخططات ومدرجات تكرارية لتمثيل سلسلة إحصائية. يعين الوسط الحسابي والوسيط لسلسلة إحصائية وترجمتهما. يستعمل المجدوالت لمعالجة معطيات إحصائية وترجمتها. يوظف خواص الدوران في حل مشكالت هندسية بسيطة كإنشاء صور نقطة ،قطعة مستقيم ونصفمستقيم ودائرة.
 يستعمل العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصران نفس القوس. ينشئ مضلعات منتظمة (المثلث متقايس األضالع ،المربع ،السداسي المنتظم). يتعرف على الكرة والجلة ويمثل الكرة. يحسب مساحة الكرة وحجم الجلة. -يتحقق من اآلثار على مساحة وحجم مجسم عند تكبير أو تصغير أبعاد هذا المجسم.

المواقف والقيم:
-

يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.
يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.
يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.
يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.

التقويم الفصلي
وزارة التربية الوطنية
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المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الــرابـعــــــة

وزارة التربية الوطنية
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 .3المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة (السنة الرابعة)
المستوى

الفصل

األسبوع

األول

بداية شهر
نوفمبر

الثاني

منتصف
فيفري

أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم
 األعداد الطبيعية واألعداد الناطقة. -قواسم عدد طبيعي وخواصها  -القاسم المشترك األكبر لعددين.

المقطع

1

 مبرهنة طالس (استعمالها في حساب أطوال وإنجاز براهين) -المعادالت والمتراجحات من الدرجة األولى بمجهول واحد

السنة
الرابعة

األشعة واالنسحاب
 عالقة شال واستعمالها إلنجاز براهين بسيطة -المعالم في المستوي

4و5

 تمثيل دالة تآلفية بيانيا ،قراءة التمثيل البياني لدالة تآلفية ،تعيينالمعاملين  aو  bانطالقا من التمثيل البياني لدالة تآلفية.
 تعيين الوسط والوسيط لسلسلة إحصائية وترجمتهما.الثالث

بداية ماي

 استعمال المجدوالت لمعالجة معطيات إحصائية وترجمتها. -معرفة خواص الدوران وتوظيفها إلنشاء صور نقطة ،قطعة

6

مستقيم ونصف مستقيم ودائرة.

وزارة التربية الوطنية
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Préambule
Inscrit dans l’approche par les compétences et dans une démarche de résolution de situations problèmes, conformément au programme officiel du deuxième
palier du cycle moyen, le plan annuel des apprentissages est élaboré afin de permettre aux enseignants de lire, de comprendre et de s’approprier aisément les
concepts structurants qui régissent la mise en œuvre du programme dans la perspective d’une transposition pédagogique la mieux efficace possible en classe.
Les critères de lisibilité, de faisabilité, de cohérence et de progressivité ont été pris en compte dans l’élaboration de ce plan.
Le texte argumentatif constitue la ligne directrice de tous les apprentissages au niveau textuel et phrastique en 4°AM. Ainsi, les choix de supports doivent
porter sur des textes à visée argumentative en réception et en production. La visée argumentative peut prendre des formes implicite ou explicite et peut
intégrer des formes de textes variées (explication, narration, description, dialogue, image, film, tableau de maître…). L’argumentation foisonne dans la
communication à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. C’est la forme de communication la plus élaborée parce qu’elle repose sur les attributs d’une
pensée structurée et rationnelle. C’est dans ce sens que l’entraînement à l’argumentation acquiert tout son sens et son importance à l’école.
Le choix de l’argumentation donne aux apprentissages scolaires un prolongement social en termes de comportement civique et de citoyenneté responsable.
Dans sa vision curriculaire, le présent plan annuel des apprentissages ne s’articule pas seulement sur des compétences disciplinaires ; mais aussi sur des
compétences transversales et un ensemble de valeurs que la discipline prend en charge à l’instar des autres disciplines de l’école.

3e PALIER
( 4°AM)

- Présence d'une thèse (ce que pense le locuteur sur un sujet).
Supports :
Argumentatif - Présentation d’arguments (idées avancées pour étayer la thèse).
- Illustration par des exemples (faits concrets pour illustrer les arguments).
fonction
Plaidoyer, article d’opinion,
- Verbes d’opinion et de jugement.
convaincre
discours,…
- Marques du locuteur.

Ministère de l’Education Nationale
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COMPETENCE GLOBALE
Au terme de la 4ème AM, dans une démarche de résolution de situations problèmes, à partir de supports sonores et visuels, dans le respect des valeurs et en s’appuyant sur
les compétences transversales, l’élève est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, et ce en adéquation avec la situation de communication, des textes
argumentatifs.
VALEURS




Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
Conscience nationale : Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité nationale à savoir une
histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
 Citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen et de mettre en pratique
cette pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
 0uverture sur le monde : Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les autres
civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter l'altérité.
COMPETENCES TRANSVERSALES
L'élève est capable de :
D’ordre intellectuel
D’ordre de la communication
 développer des démarches de résolution de situations problèmes ;
 communiquer de façon intelligible, lisible et appropriée ;
 analyser de l’information ; - résumer de l’information ;
 exploiter les ressources de la communication ;
 synthétiser des informations ;
 utiliser les TICE dans son travail scolaire et extra scolaire.
 donner son point de vue, émettre un jugement argumenté ;
D’ordre personnel et social
 évaluer, s’auto évaluer pour améliorer son travail ;
 structurer sa personnalité ;
 développer un esprit critique.
 interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis des
autres ; - s’intégrer à un travail d’équipe, un projet mutualisé, en fonction des ressources
D’ordre méthodologique
 rechercher, seul, des informations dans des documents pour résoudre
dont il dispose ;
le problème auquel il est confronté ;
 manifester de l’intérêt pour le fait culturel : salon du livre, expositions, manifestations,
 utiliser des usuels : encyclopédies, dictionnaires, grammaires, … ;
etc. ;
 prendre des notes et de les organiser ;
 manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il
 concevoir, planifier et présenter un projet individuel ;
s’engage ; - accepter l’évaluation du groupe ;
 développer des méthodes de travail autonomes.
 développer un esprit d’initiative ;
 manifester sa créativité dans un projet personnel.

L’oral
L’écrit

Oral/Réception
Oral/Production
Ecrit/Réception
Ecrit/Production

Ministère de l’Education Nationale

Comprendre des textes argumentatifs, et ce, en adéquation avec la situation de communication.
Produire des textes argumentatifs, et ce, en adéquation avec la situation de communication.
Comprendre des textes argumentatifs, et ce, en adéquation avec la situation de communication.
Produire des textes argumentatifs, et ce, en adéquation avec la situation de communication.
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Évaluation diagnostique + Régulation

Composantes de la
compétence
terminale

Types de situations

Savoirs ressources

Exemples de tâches
de communication

Exemples critères et
indicateurs
d’évaluation

Référence au
manuel

-L’enseignant(e) place les élèves Structure de
 I Pertinence de la
Utiliser les
en situation individuelle de tri de l’argumentation :
production :
Produire des
ressources du
textes pour sélectionner les
Plan par
- Respect de la consigne.
affiches, des
manuel adapté
textes argumentatifs.
accumulation
Utilisation
des
prospectus des
qui vont dans
-Les élèves sont mis en situation d’arguments
ressources proposées.
dépliants pour
le sens des
d’écoute et de lecture de textes
- Les modalisateurs
persuader/convaincre  Correction de la orientations de
Ecrire des lettres, des langue :
ce plan
argumentatifs pour dégager le
- Les anaphores
Restituer les idées
articles
point de vue des locuteurs
- Les articulateurs de
- Respect de
essentielles dans un
argumentatifs
- Les élèves sont mis en situation l’argumentation
l’organisation de la
texte argumentatif.
de prendre position par rapport à  Les rapports
phrase.
un problème posé en justifiant
logiques
 Cohérence
Prendre place dans un
leur point de vue par des
- Présent du
sémantique :
échange à deux ou à
arguments.
conditionnel,
- Respect de la structure
plusieurs
Les élèves sont mis en situation
- Présent du
du texte à produire.
interlocuteurs.
d’appuyer des arguments par des subjonctif.
- Plan inventaire.
Défendre un point de
- Utilisation des temps
exemples, des explications, des
- L’expression de la
vue
verbaux adéquats.
proverbes...
certitude, de
- Les élèves sont mis
l’incertitude.
collectivement, en situation de
- L’expression du
lecture pour retrouver le plan
jugement
d’une argumentation et
s’entrainer en production
Prévoir des stations de contrôle (voir plan du contrôle continu) et des activités décrochées (lecture plaisir- écriture créative- ateliers …)

Temps
imparti

Domaine

Compétence terminale : Comprendre et produire, oralement et par écrit, des textes argumentatifs en tenant compte des contraintes de la situation de communication

Oral et écrit

Identifier les
caractéristiques des
textes argumentatifs.
Retrouver
l’organisation logique
d’un argumentaire.

Ministère de l’Education Nationale
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EXEMPLE DE DEROULEMENT D’UNE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE EN 4°AM
Compétence globale : À la fin de la 4AM, dans une démarche de résolution de situations problèmes, dans le respect des valeurs et en s’appuyant sur les compétences transversales, l’élève
est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, et ce en adéquation avec la situation de communication, des textes argumentatifs.
Situation : « Le directeur a placardé sur un mur de la cour une affiche expliquant la nécessité de préserver l’école des dégradations, du manque d’hygiène, et du gaspillage (eau et
d’électricité) mais les premières lignes ont été effacées par la pluie ; tu vas les réécrire pour permettre à tes camarades de comprendre le contenu de l’affiche.»
Séquence 1 : « formuler un point de vue autour d’une thématique» (13H)
Lecture compréhension (1H)

Apprentissage des ressources linguistiques (3H)

Lire et comprendre un texte argumentatif :
- Identifier la thèse et le thème
- Retrouver la structure du texte argumentatif
- Identifier les caractéristiques d’un texte
argumentatif.
support : Support texte : la nature et
l’homme Page 18

-Employer les verbes d’opinion pour exprimer un point de vue -Identifier et employer la complétive pour exprimer une opinion.-

Oral à dominante réception
(1h)

-

Ecouter/Comprendre :
Identifier le point de vue de
l’énonciateur
Reformuler une thèse /un point
de vue/une opinion
Support : document audio

-Identifier et employer le présent de l’indicatif et le subjonctif
dans un texte argumentatif

Lecture2 (1H)
Etudier un texte argumentatif :
-Identifier la thèse et le thème
- Retrouver la structure du texte
argumentatif
- Identifier les caractéristiques d’un
texte argumentatif.
Support : au choix mais similaire
au support de la 1ère lecture

Apprentissage de la mobilisation et de l’intégration des ressources (5H)
Situation/«
« Pendant les vacances de printemps, ton grand père t’a invité à passer quelques jours chez lui dans sa ferme à la
compagne. A ton grand regret, tu as constaté que les enfants du village s’amusent à chasser et à torturer les petits oiseaux. Tu décides alors
d’élaborer une affiche que tu proposeras à une association locale dans laquelle tu feras connaître ton opinion sur la nécessité de bien traiter
les oiseaux et les animaux, en général.
Rédige le texte de cette affiche en formulant de manière claire et correcte ton point de vue sur cette question.
- Activités d’analyse de la consigne, de co-élaboration de la grille d’évaluation et de planification du texte à produire (accompagnées par le
professeur)
- Activités de rédaction, de mise au propre et de relecture de la production
- Activités de partage et d’autocorrection (s’assurer du recours aux usuels en autonomie)
- Activités d’amélioration et de réécriture
- Présentation des affiches illustrées en classe ou dans l’environnement de l’école

Travaux dirigés (1H)

Lecture plaisir/détente (1H)

Processus accompagné, évalué et régulé par le professeur

Ministère de l’Education Nationale
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EVALUATION DIAGNOSTIQUE

TRIMESTRE

COMPETENCES TERMINALES

CRITERES SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE

CT1 : Comprendre des textes argumentatifs en tenant - Identifie les paramètres de la situation de communication.
compte des contraintes de la situation de communication - Identifie le thème et du propos dans un texte argumentatif
écouté.
orale.
- Repère dans un texte argumentatif écouté :
- du point de vue de l’énonciateur,
- des arguments,
- des articulateurs,
- des exemples,
- de la conclusion.

1

- Présente une opinion à défendre.
- Construit des arguments à partir d’une opinion donnée.
CT2 : Produire des textes argumentatifs en tenant compte - Justifie un choix.
des contraintes de la situation de communication orale.
- Justifie un comportement (attitude).
- Formule une opinion (thèse) à défendre.
.
- Résume le point de vue du locuteur.
- Illustre un argument par un ou plusieurs exemples.
- Repère les arguments dans un texte argumentatif.
CT3 : Comprendre textes argumentatifs en tenant compte - Identifie une opinion dans un texte argumentatif.
- Repère :
des contraintes de la situation de communication écrite.
- le point de vue de l’énonciateur,
- les arguments,
- les articulateurs,
- les exemples,

Ministère de l’Education Nationale
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- Identifie les étapes d’une argumentation.
- Complète un texte argumentatif avec des connecteurs logiques
donnés.
CT4 : Produire des textes argumentatifs en tenant compte
- Complète un texte argumentatif avec des exemples.
- Rédige :
des contraintes de la situation de communication écrite.
- un point de vue sur la base d’arguments donnés,
- des arguments pour défendre un point de vue donné,
- des exemples pour illustrer des arguments,
- une conclusion.
- Reformule un argument.
- Reformule un texte argumentatif à partir d’une prise de notes.

2

CT1 : Comprendre des textes argumentatifs en tenant -Identifie les interlocuteurs et leurs positions par rapport à une
opinion.
compte des contraintes de la situation de communication
- Repère un passage argumentatif dans un récit écouté.
orale.
CT2 : Produire des textes argumentatifs en tenant compte
des contraintes de la situation de communication orale.
CT3: Comprendre textes argumentatifs en tenant compte - Illustre des arguments par un ou plusieurs exemples
- Reformule une argumentation écoutée, à partir d’une prise de
des contraintes de la situation de communication écrite.
notes.
- Met en valeur des arguments par une intonation appropriée.
- Explique un argument.
CT4 : Produire des textes argumentatifs en tenant compte - Développe un argument par un proverbe.
- Reformule une argumentation écoutée.
des contraintes de la situation de communication écrite.
- Repère un passage argumentatif dans un récit.
- Sélectionne des arguments proposés dans une liste en fonction
d’un destinataire précis.
- Restructure un texte argumentatif à l’aide d’articulateurs.

Ministère de l’Education Nationale
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CT1 : Comprendre des textes argumentatifs en tenant -Repère les modalisateurs à partir d’un texte argumentatif
compte des contraintes de la situation de communication écouté.
- Résume un texte argumentatif écouté.
orale.
CT2 : Produire des textes argumentatifs en tenant compte -Reformule le point de vue de l’énonciateur
des contraintes de la situation de communication orale.
Identifie la visée argumentative d’une image, d’une affiche,
d’une photo.
3
- Résume un texte argumentatif.
CT3 : Comprendre textes argumentatifs en tenant compte
des contraintes de la situation de communication écrite.

- Rédige une lettre pour convaincre (lettre personnelle ou
administrative).
- Rédige un court texte argumentatif à partir d’un thème

CT4 : Produire des textes argumentatifs en tenant compte
des contraintes de la situation de communication écrite.

Ministère de l’Education Nationale
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PLAN ANNUEL
DU CONTRÔLE CONTINU
FRANÇAIS - 4ème ANNEE MOYENNE
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NIVEAU

TRIMESTRE

SEMAINE

1

3ème
semaine de
novembre

2

3ème
semaine de
février

4 AM

DOMAINE

 Situations portant sur la reformulation de textes
argumentatifs sous une forme résumée.

ORAL
ECRIT

3

Ministère de l’Education Nationale

4ème
semaine
d’avril

APPRENTISSAGES CIBLES PAR L’EVALUATION

 Situations portant sur l’organisation de sa
production.

 Situations portant sur l’élaboration d’un texte
argumentatif structuré.

OBSERVATIONS
Le nombre de
semaines
pédagogiques est
donné à titre
indicatif
VOIR LES
MODALITES
CONTENUES
DANS LA
DERNIERE
CIRCULAIRE SUR
L’EVALUATION ET
LE CONTROLE
CONTINU
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INTRODUCTION
As part of the school year 2018-2019, the General Inspectorate of Pedagogy provides inspectors and teachers with working tools in the
form of annual educational plans. These tools complement the official reference materials that are already used in the primary and
junior cycles. In keeping with the spirit and dynamics of current educational reforms, they aim to facilitate the reading, comprehension
and execution of programs in order to improve the quality of teaching. These plans also aim to unify the way content is structured
when developing learning sequences in the spirit of what is recommended by the new programs and the guidance of the accompanying
documents. From a methodological point of view, these pedagogical planning tools will make it possible to establish a common
representation of the learning path in the sequences through the stages of contextualisation of teaching-learning in the context of
situations of departure, installation, mobilizing and integrating resources for skills transfer in life situations.
These additional working documents are presented as follows:
- annual plans for building learning;
- annual plans for educational evaluation;
- annual plans for continuous monitoring.
The different plans are designed to articulate in a coherent way
the dimensions related to the preparation of the learning, to the
pedagogic evaluation and to the continuous control. Inspectors
are expected to accompany teachers, especially junior teachers,
in the effective implementation of these plans in English classes

Ministry of National Education
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Methodological note
The tools designed by the General Inspectorate of Pedagogy include: the annual learning plan, the annual pedagogic assessment plan
and the annual continuous assessment plan for each of the subjects of primary and middle school education in the key stages
concerned by the implementation of the The results of the national consultation on assessment presented at the national conference
held on April 29th ,2017, highlighted the need to review the current assessment practices. A necessity reinforced by the field followup reports of the inspectors, which revealed imbalances in the implementation of the curricula due to ineffective reading and
associated interpretations. This fact has prompted the General Inspectorate of Pedagogy to provide practitioners with tools that
illustrate the vision, dispel misinterpretations and allow for educational performance improvement, which is one of the axes of the
reform namely the training of trainers and professionalization of the main actors of the education system.
re-written curriculum.
1- The annual learning plan
The annual learning plan is a comprehensive plan of a program of study within an educational project that aims to achieve the global
competence of a learning level on the basis of the target competency stated for each domain ( oral interaction, interpretation of oral
and written messages and production of oral and written messages) and through an integrated set of learning sections.
Each plan starts from the target competency to achieve ; its development is carried out through a problem-solving situation in its
general context that the learner may encounter in his or her school or social life and a set of partial situations conducive to integration
and potential remediation. The plan also contains instructions from the “support document” and the “teacher’s guide” and the
estimated time to devote to the learning section to ensure an adequate implementation of this latter.
2- The annual pedagogic assessment plan
The annual pedagogic assessment plan is a plan that synchronizes the learning implementation process with the verification of the
competency development. It starts from the target competency, which is framed by standards that include the three following aspects:
knowledge, methodology and values. These standards allow for both learning assessment and assessment of the learner’s effort and
offer opportunity to provide learners with objective and constructive feedback.
Ministry of National Education
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YEARLY LEARNING PLAN
KEY STAGE THREE (MS4)
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Level: Fourth Year Middle School (4MS) Keystage 3

Time devoted: Learners: 3 hours and a half ( 3 hours + 1 hour tutorial session once per 2 weeks)

Teacher: 4 hours per class
Exit Profile:
By the end of the middle school cycle, the learner will be able to interact ,interpret and produce oral and written messages/texts of average complexity ,of a descriptive ,narrative
,argumentative and prescriptive type ,using verbal and non verbal supports written texts ,audio and visual aids in meaningful situations related to his environment and interests
The learner can:
-Understand the main points of a familiar text on personal and cross-curricular topics.
-Describe, in speech and writing, experiences and events giving some simple explanations for opinions or plans related to his/her background.
-Produce short simple connected speech on familiar topics or personal interest.
CROSS-CURRICULAR COMPETENCES

VALUES
National identity: The learner can use the markers
of his identity when introducing himself to others:
name, nationality , language, religion , flag,
national currency ...

National conscience: He can speak about our
school days, weekend and national public holidays
(historic, religious, etc)
Citizenship :He shows respect for the
environment and protects it continually

1.Intellectual competency/The learner can :understand and interpret verbal and non-verbal messages- solve problem situations
using a variety of communication means- show creativity when producing oral and written messages - show some degree of
autonomy in all areas of learning
2.methodological competency : The learner can: work in pairs or in groups- use strategies for listening and interpreting oral
discourse-develop effective study methods , mobilize his resources efficiently and manage his time rationally- use information and
communication technology whenever he needs it for learning and research-evaluate himself and his peers
3.communicative competency: The learner can: use dramatization and role-play to communicate appropriately-use information
and communication technology such as blogs, websites page, discussion forums , platforms to interact with learners of other
cultures-use dramatization and role-play to communicate appropriately-use information and communication technology such as
blogs, websites page, discussion forums , platforms to interact with learners of other cultures-process digital data

Openness to the world : He is keen on learning
about others’ markers of identity

4.personal and social competencies : He is aware of his role and others' role in the development of projects*He is keen on
promoting the work of his peers*He respects our national values and behaves consistently*He is honest and accountable for his work
and respects others work*He asserts his personal identity and behaves with self-confidence*He socializes through oral or written
exchanges* He develops attitudes of solidarity

Domains

Oral- Written – Both

Target competencies

Ministry of National Education

In a situation of meaningful communication, the learner will be able to interact and produce oral messages/ texts of descriptive,
narrative, prescriptive or argumentative type, using written, visual or oral support.
In a situation of meaningful communication, the learner will be able to interpret oral or written messages/ texts of descriptive,
narrative, prescriptive or argumentative type, using written, visual or oral support
In a situation of meaningful communication, the learner will be able to produce oral or written messages/ texts of descriptive,
narrative, prescriptive or argumentative type, using written, visual or oral support
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FIRST TERM

Learning
Sequence

Topics

Projects

Planning Learning

Estimated
Time

SITUATION 1: STARTING OFF/INITIAL
Sequence
One

EXAMPLE:
You are celebrating a family event (wedding, anniversary,..). While looking at
photos and watching some videos; you start talking about intense moments and
emotional past events as well as experiences warmly kept in your heart. You come
across some pictures or scenes that remind you of one of your family members who
missed the event.

SITUATION 2: INSTALLING RESOURCES (PDP / PPU LESSONS)
Learning objectives

Ministry of National Education

Communicative tasks

-Make a portrait

-A portrait

- Write a report on
events, facts,
experiences
(embarrassing and
positives ones

-Writing a narrative account of your past
experience.

-Express likes and
dislikes in arts,

-An oral presentation/

-Writing a journal
-An interview

6
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ME AND MY
PERSONALITY
AND
EXPERIENCES

cinema, music, and
the digital/
electronic devices

-Monologue

11

- Talk about
hobbies

Weeks
37 H

Grammar

-The present simple,
past simple and
simple
future(review)
-The past continuous
tense
-The past continuous
and past simple
tense in a narrative
-The present perfect
with or without
time markers
((always, ever,
never, just)
-Comparative of
equality/ inferiority
(as...as/not as...as)
-Qualifiers(review
and expansion)
Ministry of National Education

Lexis

-topical lexis
-Basic Lexis( words
and
expressions/formulaic
language)
-Polite
forms/greetings -Personality
adjectives ( review
and expansion)
-Suffixes :adj / ful

Pronunciation

-/ŋ/ sound

( both
sequences)

-Weak and
strong forms
of the
auxiliaries
was, were,
can, do and
have: /hæv/,
/həv /, / əv/,
/wɒz/, /wəz/,
/wɜː/, /wə/.

-Collocations
(accident words: get
hit/break a bone/
twisted ankle….to
discuss dreamt
misfortune: get
lost/run out of
money…)

-
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-Ing form after verbs
of feeling (like/ love/
dislike/ hate)

Week of Integration / Assessment and Remediation

Situation3: Integration ( Learning to integrate)
You experienced an embarrassing moment in your sports club during an interschool sports competition (match loss / unfair referee / player absence...). The
sports teacher, who didn’t attend the match, asked you to write a report.
-a video of the match
-pictures
-investigation /-match statistics

Situation4: Assessment/REMEDIAL WORK
Your English teacher has just awarded you for the remarkable progress
you’ve made. Prepare a speech to talk about your experience: efforts,
challenges, strategies... in order to motivate your classmates.
Support:
Your portfolio (study plans, study skills, time management...)

Ministry of National Education
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Learning
Sequence

Topics

Project

Planning Learning

Estimated
Time

Situation1: Starting off / Initial
Example:
Your school guidance counselor asked all MS4 learners to fill in the streamoptions form concerning their future education. After having made a choice
with the help of your parents, you want to inform your guidance counselor
about your projects and dreams.
SITUATION 2: INSTALLING RESOURCES (PDP / PPU LESSONS)
Learning Objectives

ME
Sequence
Two

My
prospects
and
Iniatiatives

A
Moudjahid
Account

Give
information/respond
to question about
me:
-My dreams, my
project
-Career education
- and the digital/
electronic devices

Communicative Tasks
-An application letter
-A letter of motivation

-An interview
-An oral presentation / monologue
-Role play
-Make a speech

-Speculating
- Predicting future
actions
-Expressing
condition
Ministry of National Education
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Grammar

-Conditional type 1
-(Present simple /
future simple)
-Future simple
(review)
-Time conjunctions

Lexis

-Basic lexis( words
and expressions/
formulaic language)
: polite forms /
greetings../
-Topical lexis related
to: career/projects
/dreams/

Pronunciation

-Rising and
falling
intonation in
requests.
/kən/, /kæn/,
/du: / and /də/.
-vowel sounds(
review and
expansion)

hopes/expectation
-Suffixes: ‘er’, ‘ist’,’
ian’ and ‘or’ to form
-names of jobs and
occupations. genres
of movies (fiction/
nonfiction
/adventure…)
genres of
music/books

-Prefixing adjectives
(negative meaning:
dis /un/in/ il/ir/im
Ministry of National Education
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Week of Integration /Assessment and Remediation

Situation3: Integration ( Learning to integrate)
Example:
The teacher informs you about the UNESCO contest about the best project
“The school of my dreams”. If you win a scholarship, talk about your future
plans.
Support: UNESCO website
Situation4: Assessment and remediation
It’s the end of the term; your teacher asks you to reflect on your learning
experience. Write about
your strengths, weaknesses and expectations for the coming term.
Support : Learning log / quizzes/tests/exams/projects

FIRST TERM EVALUATION

Ministry of National Education
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SECOND TERM
Learning
Sequence

Topics

Project

Planning Learning

Estimated
Time

Situation1: Starting off / Initial
Example:
The town council has organized a school contest to raise children’s awareness of the
negative effects of junk food.

Sequence
Three

My World

HEALTHY
FOOD
Healthy
food and
table
manners
Family
advice

Citizenship
(charity)

Ministry of National Education

Design
an advert
about
charity
compaign

From the set of materials provided(pictures, graphs, newspaper articles, CDs, videos
,etc) identify these effects, then devise a leaflet and give recommendations and advice
to stop the excessive consumption of junk food by children (this can be for a balanced
diet/ a low- calorie menu) or a poster with your comments to prevent food poisoning

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons
Learning
Objectives

Communicative Tasks

10weeks
34 H

- -Ask for and give
information about
food.

- Write a Letter ( Agony letter)

-Make
recommendation for a
healthy diet / table
manners.

- Conversation

-Give instructions.

- Adverts

-Compare and contrast
food items.

-Design posters

- -Write a healthy menu.

- Debate
- Charters

12
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-describe food habits.

- Make leaflets

-Ask for and give
advice
-Defend positive
actions( citizenship)

Grammar
-comparative (regular
&irregular adjs)
-imperative (recipes)
-Sequencers
-should/shouldn’t

Lexis

Pronunciation

-Topical lexis

- -Diphthongs

-Basic lexis(
words and
expressions/
formulaic
language): polite
forms/greetings../
Foods used in the
Algerian dishes

-Strong and weak
form in polite forms
- Silent letters

-Nouns and verbs
used to describe
and discuss
Algerian dishes /

Week of Integration /Assessment and Remediation

Situation3: Integration ( Learning to integrate)

Ministry of National Education

13

Annual Plans-Middle
Example:
Situation3: Integration ( Learning to integrate)
Many unethical behaviours are daily witnessed during the fasting month
(Ramadhan).More and more people complain about this situation but they do
not act. The religious authorities of your town have decided to raise people’s
awareness about food waste and price rises during this sacred month.
As an active citizen, you want to participate in this campaign .
Conduct a survey in your neighborhood /town about these bad manners.
Situation4: Assessment and remediation
Example:
Your schoolmates are very sad because of the poor scores of your football
team in the local championship. Some players can’t keep up with the rhythm
of the game. They are very tired during the half time as they are addicted to
unhealthy food habits.
The headteacher wants to improve the school team performance .He is seeking
your advice to change the players‟ eating habits.
Suggest an ideal balanced menu.
Support: food pyramid

SECOND TERM EVALUATION

Ministry of National Education
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THIRD TERM
Learn
ing
Seque
nce

Topics

Proj
ect

Planning Learning

Est
im
ate
d
Ti
me

Situation1: Starting off / Initial
Example:

You are among the best learners who were selected by the Ministry of National Education for a
trip to Los Angeles. You are curious to know about this city. So, you conduct a research on the
net to find out more information about the places of interest, the landmarks, food…

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons

Learning Objectives
-Seek exchange information on the
web

Sequ
ence
Four

Online
Travelling
:
Forums of

Ministry of National Education

Communicative Tasks
-information transfer
-e-mailing

-Compare cooking habits
-chatting/networking
-Describe famous landmarks
-forums/blogs
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discussion

-Describe famous figures

Networks
and Web
sites on:
Food and
dishes
around the
world

-leaflets/ads

Grammar

-Describe famous landmarks

Landmarks
and
monument
s

-Describe famous figures

Outstandin
g figures
in history,
literature
and arts

-The superlative

-The passive voice(past simple
tense)-Compare cooking habits

-Discourse markers(review and
expansion):
-chronology, cause and effect,
opposition

Lexis

Pronunci
ation

-Basic lexis( words and
expressions/ formulaic language):-

\

lexis related to travel/tourism
-types of landmarks (monument
/mosque/ tower / bridge
/castle/temple…)

triphtong
s

-Names of international
landmarks/ famous figures

Consonan
t cluster

7
wee
ks

25
H

-strong adjectives to describe
and value landmarks
-word formation

-concession (unlike, whereas)

Week of Integration /Assessment and Remediation

Situation3: Integration ( Learning to integrate)
Example:
You are planning to travel abroad for your next Summer holidays. Your parents still hesitate on
the destination but there is a country which you have always dreamed of visiting. Try to
Ministry of National Education
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persuade them that it is the best destination. Write the conversation and act it out.

Support/
-pictures
-videos

Situation4: Assessment and remediation
A group of foreign students are visiting your home town next month. Your teacher asked you to
design a touristic leaflet about the best places, monuments, food, figures...
Support
-a sample of a touristic leaflet/-the map of your hometown

THIRD TERM EVALUATION

Ministry of National Education
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YEARLY PLAN OF ASSESSMENT
KEY STAGE THREE (MS4)

PERIODS

DOMAINS

Ministry of National Education

TARGET COMPETENCIES

DESCRIPTORS OF IMPLEMENTATION
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Oral interaction

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able tointeract and
produce oral messages/ text of descriptive,
narrative prescriptive or argumentative type ,
using written, visual or oral support. .

Can:
- ask questions and answer briefly
- deal with situations related to his personal life and experience and his
community.
- use familiar expressions relating everyday situations , and simple sentences in a spontaneous
way.

FIRST
TERM

-ask and Can speak about his plans and projects .
- Can give his opinion , give and understand instructions, ask for and give help,etc.

Can:
Interpretation of oral
and written messages

In a situation of meaningful

-understand instructions in easy classroom language

communication, the learner will be able to
interpret oral or written messages/ text of
descriptive, narrative , prescriptive or
argumentative type ,

- guess meaning of instruction from context.

using written, visual or oral support. ,

his needs ,wants, expectations..), current events occurring in the world ,etc

- understand gist and details in medium length texts describing topics familiar to him relating
to his everyday life, to his interest (sports, hobbies),

- read, understand and anticipate meaning in clearly stated opinions and view points
- understand a personal letter written in simple and easy English .
- understand written texts and involving prediction of naration , personal stories, feelings
,wishes.
-

Ministry of National Education
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Production of oral
and written messages

.

Can:

In a situation of meaningful

-describe facts in short narrative texts relating to the learner’s environment, family ,school;
work ,experiences and events (past and present )

communication , the learner will be able to
produce oral or written
messages / text o descriptive,narrative,

- produce different types of texts (descriptive, narrative , argumentative and prescriptive) of a
medium length /complexity using a wide range of connectors and time sequencers (first, and,
but, because, so, the, next ,finally)

prescriptive or argumentative type ,

- write a personal letter or an email to describe his environment, his life…

using written, visual or oral support. .
Can:
SECOND

Oral interaction

TERM

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interact and
produce oral messages/ text of descriptive,
narrative prescriptive or argumentative type ,
using written, visual or oral support. .

- ask for and give information about food.
-make recommendation for a healthy diet / table manners.
-give instructions.
-Compare and contrast food items.
-describe food habits.
-Ask for and give advice
-Defend positive actions(

Interpretation of oral
and written messages

In a situation of meaningful
communication, the learner will be able to
interpret oral or written messages/ text of

Ministry of National Education

- can :
- read ,understand and anticipate meaning in clearly stated opinions and view points
- understand a personal letter written in simple and easy English .
- understand written texts and involving prediction of narration , personal stories, feelings
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descriptive, narrative ,

,wishes. - Can:

prescriptive or argumentative type ,

* read and understand general ideas and details in easy texts, written in simple language with
familiar vocabulary and lexical expressions and related to healthy food

using written, visual or oral support. ,
* understand the gist of a story, the narrator’s ideas and opinions clearly expressed, a simple
letter describing a person, narrating or predicting an event

.
Production of oral
and written messages

In a situation of meaningful
communication , the learner will be able to
produce oral or written

Can:
. - write simple instructions for recipes ,instructions for use, itinerary ;etc…
- produce coherent writing and generate ideas

messages / text of descriptive, narrative,
- build conversation/role play/interview
prescriptive or argumentative type ,
-defend positive actions
using written, visual or oral support.

- Can:
Oral interaction
THIRD
TERM

Interpretation of oral
and written messages

Ministry of National Education

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interact and
produce orally very short messages/ texts of
descriptive types using written, visual or oral
support.

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to interpret very
short oral or written messages / texts of

-Describe famous landmarks / outstanding figures
-compare coking habits / monuments
-exchange information on the web
- Can:
* understand medium dialogues on familiar subjects ( the ones dealt with in the previous
domain)
* understand short texts with illustrations (audio or visual: picture, graph, map, etc.)
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descriptive type using written, visual or oral
support.

Production of oral
and written messages

Ministry of National Education

In a situation of meaningful communication,
the learner will be able to produce very short
oral or written messages / texts of
descriptive type using written, visual or oral
support .

Information transfer from a network research

- Can :
- write a medium length descriptive paragraph on environmental sites, Landmarks and
monuments, outstanding figures in history , literature and arts
-compare food and dishes around the world
-express cause and effects / opposition / concession (unlike / whereas)
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ONGOING ASSESSMENT PLAN
KEY STAGE THREE (MS4)

مالحظات

Ministry of National Education

التعلمات المستهدفة بالتقويم

المقطع

الميدان

األسبوع

الفصل

المستو
ى

Third week of

األول

السنة
23
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The situation is based
on the learning objectives
of sequences 1 and 2 and
incorporates the topics and
linguistic resources dealt
with in these sequences.

A new complex situation that provides context for
meaningful communication related to the learner’s
personality features and school life and experiences (
ambarassing and positive ones)
Prospects and
initiatives(Career/education/ambitions/projects…)
Hobbies :
(Cinema, literature, theatre, , fashion, music , and the
digital/ electronic devices)

The situation is based
on the learning objectives
of sequences 3 and
incorporates the topics and
linguistic resources dealt
with in this sequence.

ME AND MY
PERSONALI
TY AND
EXPERIENC
ES
Prospects and
Initiatives

A new complex situation that provides context for
meaningful communication related to the learner’s

MY WORLD

Productive
competence

Productive
competence

personal world ( Citizenship / commitment with charity
clubs/ helping hand /respect of others.Healthy food and

Citizenship

الرابعة
متوسط

November
(3ème
semaine de
novembre)

Third week of
February
(3ème semaine
de février)

الثاني

Fourth week
of April
(4ème semaine
d’avril)

الثالث

table manners/Family advice )

The situation is based on
the learning objectives of
sequence
4
and
incorporates the topics and
linguistic resources dealt
with in this sequence.

Ministry of National Education

A new complex situation that provides context for
meaningful communication related to the learner’s
country and the world ( Travelling /compare food and
dishes around the world /Landmarks and monuments
/Outstanding figures in history, literature and arts)

THE WORLD
The digital
world
On line
travelling

Productive
competence
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المخططات السنوية  -متوسط -

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخ ّططات السنوية
مادة التربية اإلسالمية
الرابعة من التعليم المتوسط
السنة ّ

سبتمبر 8102

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،7102-7102وسعيا لضمان جودة التّعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة اإلصالحات التي باشرتها
ّ
مخططات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة
وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين
والمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع
ّ
المخططات بتوحيد
تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن الناحية المنهجية تسمح هذه
التعلّمي الذي
ّ
المستمرة ،وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة
سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
ّ
ّ
المخططات من أجل وضعها حيّز التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو
األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه
تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن.

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  ،7102/10/72ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما
سادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية لل ّ
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال وهو تكوين المكونين واحترافية
سنوي للمراقبة المستمرة ،لكل مادة من المواد الدراسية ،في
سنوي لبناء التعلمات ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط ال ّ
الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط ال ّ
سط.
مرحلتي التعليم االبتدائي والمتو ّ
سنوي لبناء التعلمات:
 -0المخطط ال ّ
ّ
ّ
مخطط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة ال ّ
شاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،حيث ت ّم
هو
توزيع محتويات كل ميدان على ثالثة فصول دراسية بالتناوب ،حتى ال يتم تركيز محتويات ميدان واحد في فترة زمنية محدّدة ويمل األستاذ والمعلم من تنفس النمط.
المقررة ،ينطلق من مستوى من الكفاءة الختامية ،التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام ،الذي قد يصادفه
كل مخطط؛ تبعا للمادة
ّ
التلميذ في حياته المدرسية أو االجتماعية ،وجملة من الوضعيات الجزئية المقترحة ،التي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة .كما يحتوي المخطط على توجيهات من
الوثيقة المرافقة ودليل الكتاب المدرسي ،من أجل التكفّل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي ،الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال

سط
المخطط السنوي لبناء التعلمات لـمادة :العلوم االسالمية السنة األولى متو ّ

وحكمها؛
صالة أداء صحيحا ،مبرزا أثرها في سلوكه ،موظفا أحكامها ِ
الكفـــاءة الشامـــلة :يعرف المتعلم حقيقة اإليمان بالله ويستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا .ويؤدي ال ّ
ويتحلّى بمحبّة الرسول صلى الله عليه وسلم ،ويحرص على االقتداء به ،بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة.
الوضعية االنطالقية األ ّم  :انطالقا من الميادين المهيكلة للمادة ،يستظهرالمتعلّم المحفوظ من القرآن ويعبّر عن حقيقة اإليمان  ،يع ّ
ظم الشعائر اإلسالمية
صدق و يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ،بتوظيف الموارد المدرجة
يمارس خلق ال ّ
التوجيهات من الدليل
التوجيهات من الوثيقة المرافقة
هيكلة المقطع التعلمي
الميدان
مستوى من الكفاءة الختامية
 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الحفظ الجيّديستظهر المتعلّم المحفوظ من القرآن الكريم
أوال -القرآن الكريم:
القرآن الكريم
الصحيح لآليات والسورة.
والحديث النبوي الشريف  -0الطارق
التركيز على ركن اإليمان بالمالئكة
الفهم الصحيح لإليمانيعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان.،
 -0أركان اإليمان
أسس العقيدة اإلسالمية
يعظم المتعلم الشعائر اإلسالمية،

العبادات

في وضعيات مناسبة في المحيط يمارس خلق
صدق
ال ّ
يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى الله عليه
سيرة
ال ّ
وسلم

األخالق واآلداب اإلسالمية

وزارة التربية الوطنية

 -0الطهارة (الوضوء ،الغسل،
والتيمم
صدق
 -0ال ّ
 -0مولد الرسول صلى الله عليه
وسلم

 في وضعيات تعلمية مختارة ،يمارس المتعلم المحافظة على الطهارة: العناية بنظافة الجسم والثوب والمحيط؛الطهارة ممارسة صحيحة،
 الربط بين النصوص االستشهادية التخلق بخلق اإلسالمواألنماط السلوكية المستهدفة
 التعبير عن مظاهر سلوكية في محبة الرسول  -التركيز على السّرد الجيد باستخدامالمصادر الموثوقة
صلى الله عليه وسلم
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 -8المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات والتحقّق من نماء الكفاءة .ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير
ّ
المسطرة في المنهاج ،والتي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي والقيمي .كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود
تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة
المتعلم بتقديم مالحظات وتوجيهات تربوية من أجل التعديل.
مخطط التقويم البيداغوجي لمادة التربية االسالمية السنة األولى من التعليم المتوسط
التقويـــــــم التشخيصي

الفصل الثاني الفصل األول

الكفاءة الختامية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم ،والحديث باستخدام مهارات التالوة
الجيدة واالستعمال المناسب.

 سالمة االستظهار التالوة السليمة للمحفوظ حسن االستعمال في الوضعيات -االستشهاد الموضوعي

يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان ،وأثره في حياة المسلم من خالل تصرفه اليومي عبادة وسلوكا.

 التعريف الصحيح لألركان حسن التعبير عن حقيقة اإليمان -حسن التصرف في العبادة والسلوك

وحكمها ،وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.
يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة ،ويدرك أحكامها ِ

الفصل الثالث

سلوكات السيئة.
يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب اإلسالمية المكتسبة ويتجنب ال ّ

وزارة التربية الوطنية

معايير التحكم في الكفاءة:

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

 أحكام الزكاة الزكاة وفوائدها الروحية ،والجتماعية الزكاة طهارة. السيرة مرجع األخالق اإلسالمية إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -آثار السلوكاتالمذمومة على الحياة االجتماعية.
 إبراز جوانب من الحياة في م ّكة. البعثة والمجتمع الم ّكي إبراز أسباب الهجرة -المهاجرون األوائل األنصار واستقبال الرسول صلى الله عليه وسلّم آثار الهجرة على انتشار اإلسالم. -أسس بناء المجتمع في المدينة
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المخططات السنوية  -متوسط -

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محدّدا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة ،و مستهدفة التعلمات المدمجة
التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .ويثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد وتجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم.

سط
المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لمادة التربية اإلسالمية أولى متو ّ
الفصل

األسبوع

األول

األسبوع  7من شهر
أكتوبر

الثاني

األسبوع  10من شهر
فيفري

الثالث

األسبوع  10من أفريل

وزارة التربية الوطنية

مالحظات
التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من القرآن الكريم
الوقفة  :0وضعيات مر ّكبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي والحديث الشريف (شفهيا) يُقيّم التلميذ خالل الفصل
الشريف
ــ للتعبير عن حقيقة اإليمان ،وتعظيم الشعائر اإلسالمية،
والتعبير عن محبّته للرسول صلى الله عليه وسلّم
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من القرآن الكريم
الوقفة  :8وضعيات مركبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي باستخدام مهارة التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ خالل
الفصل
الشريف
ــ للتعبير عن أثر اإليمان والصالة وحفظ األمانة في حياة
المسلم،
ّ
ــ للتعبير عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم واالقتداء
به،
وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من القرآن الكريم
الوقفة  :4وضعيات مركبة:
ــ لالستشهاد بالمحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي باستخدام مهارة التالوة الجيدة (شفهيا) يُقيّم التلميذ خالل
الفصل
الشريف
ــ للتعبير عن أثر اإليمان في حياة المسلم من خالل
تصرفه اليومي عبادة وسلوكا

5

المخططات السنوية  -متوسط -

سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
المخطــط ال ّ
الرابعة
السنـــــة ّ

وزارة التربية الوطنية
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المقطع األول  /الفصل األول
الموارد المستهدفة

الميدان

القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف

سورة النبأ

أسس العقيدة
اإلسالمية

اإليمان باليوم اآلخر

العناصر المفاهمية

ّ
الزمن

 عرض السورة. معاني الكلمات. اإليضاح والتحليل:(من أدلّة البعث والنشور ،الجزاء من جنس العمل ،ال
ينفع الندم والحسرة يوم القيامة)
 -ما ترشد إليه السورة.
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 تعريف اإليمانباليوم اآلخر.
 مظاهر اليوماآلخر وحقائقه.
 -آثار اإليمان باليوم اآلخر.
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العبادات
األخالق واآلداب
اإلسالمية

 تعريف الحج لغة واصطالحا.وحكمه  -حكمه.
الحج أحكامه ِ
 شروطه. أركانه. الحكمة من الحج. كيفية أداء األركان.من آداب المسلم في أسرته - :أهمية اآلداب اإلسالمية في الحياة األسرية.
 التعريف. االحترام المظاهر. االستئذان  -الرفق األثر.والرحمة
 -المودة ّ

وزارة التربية الوطنية

 00أسبوعا  00 /ساعة
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توجيهات ومالحظات
 اِعتماد رواية ورش عند تسميع سورة ال ّنبأ،ويمكن االستعانة بالتالميذ العارفين بأحكام
التالوة ،أو بأشرطة سمعية/بصرية.
 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح لآليات والسورة.استخالص اإلرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد.
 التنبيه على أن اليوم اآلخر من الغيبيات.التركيز على أثر اإليمان باليوم اآلخر في حياة المسلم.
تربية المتعلم على مراقبة الله له في كل األحيان.
-

 تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في الحياةللمسلم
 حسن التعريف بالشعائر معرفة األداء وحسن العرض والممارسةي.
عمل
بتدريب
ُتبع
ي
الحج،
مناسك
مصور لكيفية أداء
 االستعانة بعرضّ
ّ
 الربط بين النصوص االستشهادية واألنماط السلوكية المستهدفة. اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر والمواقفلالسترشاد واالقتداء.
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الرسل.
 تعريف أولي العزم من ّ مواقف وعبر من حياة  -مواقف مختارة من حياة أولي العزم:الرسل عليهم  -0موقف نوح عليه السالم مع ابنه.
أولي العزم من ّ
 -7موقف سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السالم.
السّالم:
 -3إن خير من استأجرت القوي األمين.
-0نوح عليه السّالم
ّ
-7إبراهيم عليه السّالم  -0عيسى عليه السالم يتكلم في المهد.
-3موسى عليه السّالم  -5موقف لخاتم النبيين مح ّمد صلّى الله عليه وسلمّ
-0عيسى عليه السالم
 -5مح ّمد صلّى الله عليه
وسلّم

السيرة النبوية والقصص
وزارة التربية الوطنية
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 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء.السندات المعتمدة( :وجوب االكتفاء بهذه السندات فقط)
 -0سند موقف نوح مع ابنه:
اركَب َّم َعنَا َو َال
يقول الله
ي ْ
تعالى(:ونَادَ ٰى نُو ٌح ا ْبنَهُ َو َكانَ فِي َم ْع ِزل َيا بُنَ َّ
َ
ْ
اص َم
ص ُمنِي ِمنَ ال َم ِ
اء قَا َل َال َع ِ
سآ ِوي ِإ َل ٰى َجبَل يَ ْع ِ
ت َ ُكن َّم َع ْالكَافِ ِرينَ  .قَا َل َ
ْاليَ ْو َم ِم ْن أ َ ْم ِر اللَّ ِه إِ َّال َمن َّر ِح َم َو َحا َل بَ ْينَ ُه َما ْال َم ْو ُج فَ َكانَ ِمنَ ْال ُم ْغ َرقِينَ )
سورة هود ()03/07
 -7سند موقف سيّدنا إبراهيم عليه السّالم مع أبيه
َ
ْ
ص ِدّيقًا َنبِيًّا * إِذ قَا َل ِألبِي ِه
(وا ْذ ُك ْر فِي ْال ِكتَا ِ
ِيم إِنَّهُ َكانَ ِ
قال الله تعالىَ :
ب إِب َْراه َ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
ش ْيئا) [مريم. ]07: 00
ْص ُر َوال يُغنِي َعنكَ َ
يَا أ َ َب ِ
ت ِل َم ت َ ْعبُدُ َما ال َي ْس َم ُع َوال يُب ِ
 -3سند موسى عليه السّالم:
َ
س َوا َء ال َّس ِبي ِل (َ )77ولَ َّما
س ٰى َر ِبّي أن يَ ْه ِد َينِي َ
"ولَ َّما ت ََو َّجهَ تِ ْلقَا َء َم ْديَنَ قَا َل َع َ
َ
اس يَ ْسقُونَ َو َو َجدَ ِمن دُو ِن ِه ُم ْام َرأَتَي ِْن
َو َردَ َما َء َم ْديَنَ َو َجدَ َعلَ ْي ِه أ ُ َّمةً ِّمنَ النَّ ِ
ان ۖ قَا َل َما خ ْ
الر َعا ُء ۖ َوأَبُونَا َش ْي ٌخ
َطبُ ُك َما ۖ قَالَت َا َال نَ ْس ِقي َحت َّ ٰى يُ ْ
صد َِر ِ ّ
تَذُودَ ِ
سقَ ٰى لَ ُه َما ث ُ َّم ت ََولَّ ٰى ِإلَى ِ ّ
ي ِم ْن
َك ِب ٌ
ير (َ )73ف َ
الظ ِّل فَقَا َل َربّ ِ ِإنِّي ِل َما أَنزَ ْلتَ ِإلَ َّ
َ
ير (َ )70ف َجا َءتْهُ ِإحْ دَا ُه َما ت َْمشِي َعلَى ا ْستِحْ يَاء قَالَ ْ
ت ِإ َّن أ ِبي َي ْدعُوكَ
َخيْر فَ ِق ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
َف ۖ
س َقيْتَ لنَا ۚ َفل َّما َجا َءهُ َوقَ َّ
ص قَالَ َال تَخ ْ
ِليَجْ ِزيَكَ أجْ َر َما َ
ص َ
ص َعل ْي ِه ال َق َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
ت ا ْست َأ ِج ْرهُ ۖ إِن َخي َْر َم ِن
نَ َج ْوتَ ِمنَ ْالقَ ْو ِم الظا ِل ِمينَ ( )75قالت ِإحْ دَاه َما يَا أ َب ِ
ي هَاتَي ِْن
ا ْست َأْ َج ْرتَ ْالقَ ِو ُّ
ي ْاأل َ ِمينُ ( )72قَا َل ِإنِّي أ ُ ِريدُ أ َ ْن أُن ِك َحكَ ِإحْ دَى ا ْب َنت َ َّ
ْ
ي ِح َجج ۖ َفإ ِ ْن أَتْ َم ْمتَ َع ْش ًرا فَ ِم ْن ِعندِكَ ۖ َو َما أ ُ ِريدُ أ َ ْن
َعلَ ٰى أَن ت َأ ُج َرنِي ث َ َمانِ َ
ست َِجدُنِي إِن شَا َء َّ
أَ ُ
صا ِل ِحينَ ( )72قَا َل ٰذَلِكَ بَ ْينِي َوبَ ْينَكَ ۖ
اللهُ ِمنَ ال َّ
ش َّق َع َليْكَ ۚ َ
ي ۖ َواللَّهُ َعلَ ٰى َما نَقُو ُل َو ِكي ٌل (")72
ضيْتُ فَ َال ُ
أ َ َّي َما ْاأل َ َجلَي ِْن َق َ
عد َْوانَ َعلَ َّ
سورة القصص
-0سند عيسى عليه السالم:
ْ
ّ
ُ
َ
ْ
َ
َار ْ
ص ِبيًّا
ْف نُ َك ِل ُم َمن َكانَ فِي ال َم ْه ِد َ
يقول الله تعالى( :فَأَش َ
ت ِإل ْي ِه قالوا َكي َ
ار ًكا أَيْنَ
ي ْال ِكت َ
َاب َو َج َعلَ ِني َن ِبيًّا (َ )31و َج َع َل ِني ُم َب َ
( )72قَا َل ِإ ِّني َع ْبدُ اللَّ ِه آت َا ِن َ
ص َالةِ َو َّ
الزكَاةِ َما د ُْمتُ َحيًّا (َ )30وبَ ًّرا ِب َوا ِلدَتِي َولَ ْم
صانِي ِبال َّ
َما ُك ْنتُ َوأ َ ْو َ
ش ِقيًّا ( )37سورة مريم
َّارا َ
يَجْ عَ ْلنِي َجب ً
-5سند مح ّمد صلى الله عليه ّ
وسلم:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال (:بال أعرابي في المسجد ،فقام الناس
إليه ليقعوا فيه ،فقال النبي -صلى الله عليه وسلم :-دعوه ،وأريقوا على بوله
8
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ماء ،فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
سجْ الً من ماء ،أو ذَنوبا ً من ِ
َ
معسّرين) رواه البخاري.

المقطع الثاني  /الفصل الثاني
الموارد المستهدفة
الميدان
 مقومات الدين اإلسالمي: اإلسالمالقرآن الكريم
 اإليمانوالحديث
 اإلحسانالنبوي
الشريف

أسس العقيدة
اإلسالمية

 -اإليمان بالقضاء والقدر.

وزارة التربية الوطنية

العناصر المفاهمية
 التعريف بالصحابي راوي الحديث (عمر بن الخطابرضي الله عنه)
 معاني الكلمات. اإليضاح والتحليل( :من آداب طالب العلم ،معنىاإلسالم ،معنى اإليمان ،حقيقة اإلحسان ،السّاعة
وعالماتها).
 ما يُرشد إليه الحديث. تعريف القضاء. تعريف القدر. مفهوم اإليمان بالقضاء والقدر. مراتب اإليمان بالقضاء والقدر. األخذ باألسباب وعدم االحتجاج بالقضاءوالقدر.
 -آثار اإليمان بالقضاء والقدر.

 01أسابيع  01 /ساعات
ّ
الزمن

توجيهات ومالحظات
 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث. -استخالص اإلرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد.

3
ساعات

ساعتان

وشره.
 التركيز على اإليمان بالقضاء والقدر خيرهّ
التأكيد على األخذ باألسباب (التو ّكل على الله) والتحذير من
(التواكل)
من صفات الله تعالى( :العالم ،المريد ،القادر)
-
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العبادات

العمرة
وحكمها.
أحكامها ِ

األخالق
واآلداب
اإلسالمية

 -حسن الجوار.

 تعريف العمرة لغة واصطالحا. حكمها. أركانها. كيفية أداء العمرة. الحكمة من العمرة. مفهوم حسن الجوار. مكانة الجار في اإلسالم. مظاهر حسن الجوار. -آثار حسن الجوار على حياة الفرد والمجتمع.

 فتح م ّكة (األسباب ،الفتح ،النتائج) فتح مكة. حجة الوداع (المناسبة ،أهم األعمال التي قام بها حجة الوداع.ّ
 وفاة النبي صلّى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم :تعليم الصحابة رضيالله عنهم مناسك الحج وإلقاء خطبة حجة الوداع)
وسلم.
السيرة النبوية
ّ
 وفاة النبي صلى الله عليه وسلم( :مرضه ،استخالفهوالقصص
ألبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصالة
بالمسلمين ،زيارة شهداء أحد ،االلتحاق بالرفيق األعلى،
دفنه ببيت عائشة رضي الله عنها)

وزارة التربية الوطنية

 التركيز على أن العمرة مدرسة للسلوك. بيان أهمية العمرة.ساعة

ساعة

سو ُل
 اعتماد السند التاليَ :ع ْن اب ِْن ُي اللَّهُ َع ْن ُه َما قَا َل قَا َل َر ُ
ع َم َر َر ِ
ض َ
ُوصينِي
س َّل َم "َ :ما زَ ا َل ِجب ِْري ُل ي ِ
صلَّى اللَّهُ َع َل ْي ِه َو َ
اللَّ ِه َ
َ
ُ
ار َحتَّى َ
ظنَ ْنتُ أنَّهُ َسي َُو ِ ّرثهُ" متفق عليه
ِب ْال َج ِ
 الربط بين النصوص االستشهادية واألنماط السلوكية المستهدفة اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبروالمواقف لالسترشاد واالقتداء
 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة. -استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء.
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المقطع الثالث  /الفصل الثالث
الميدان

القرآن الكريم
والحديث النبوي
الشريف

األخالق واآلداب
اإلسالمية

وزارة التربية الوطنية

الموارد المستهدفة

العناصر المفاهمية

عقوق الوالدين ( َجا َء
عقُ ُ
وق
ي......ث ُ َّم ُ
أَع َْرا ِب ٌّ
ْال َوا ِلدَي ِْن)...

 التعريف براوي الحديث (عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما)
 معاني الكلمات. اإليضاح والتحليل( :تعريف الكبائر ،مفهوم عقوقالوالدين ،مخاطر عقوق الوالدين ،مظاهر عقوق
بر الوالدين)
بر الوالدين ،مظاهر ّ
الوالدين ،فضل ّ
 -ما يرشد إليه الحديث.

الرحم
صلة ّ

الرحم.
 مفهوم صلة ّ حكم صلة الرحم.الرحم.
 حكم قطع صلة ّ مفاسد قطع صلة األرحام.الرحم.
 ثواب صلّة ّالرحم.
 -فوائد صلّة ّ

 10أسابيع  10 /ساعات
الزمن المقدر

ساعتان

0

توجيهات ومالحظات
ي اللَّهُ َع ْن ُه َما،
 اِعتماد السند اآلتيَ :ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ب ِْن َع ْمرو َر ِض َ
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،فَقَالََ :يا
يِ َ
ي ِإلَى النَّ ِب ّ
قَالََ :جا َء أَع َْرا ِب ٌّ
َّ
ُ
اإل ْش َراكُ ِبالل ِه» قَالَ :ث َّم َماذَا؟
َر ُ
سو َل اللَّ ِهَ ،ما ال َكبَائِ ُر؟ قَالَِ « :
ُ
ُ
ُ
َ
قَالَ« :ث َّم ُعق ُ
وس»
الوا ِلدَي ِْن» قَا َل :ث َّم َماذا؟ قَالَ« :اليَ ِمينُ الغَ ُم ُ
وق َ
َّ
ْ
َ
ينُ
وس؟ قالَ« :ال ِذي َيقت َِط ُع َما َل ْام ِرئ ُم ْس ِلم،
قُ ْلتُ َ :و َما اليَ ِم الغَ ُم ُ
ه َُو فِي َها كَاذِبٌ » رواه البخاري
 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث. استخالص اإلرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. بيان ّالرحم من واجبات المسلم.
أن صلة ّ
 ضرورة التنبيه على مفاسد قطع صلة األرحام. -التركيز على وضعيات من واقع المتعلمين.
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عبر ودروس من سيرة الخلفاء  -ترجمة مختصرة لكل خليفة من الخلفاء الراشدين.
 أهم مناقب كل خليفة.الراشدين:
-0أبو بكر الصدّيق رضي الله  -أه ّم األعمال التي قام بها كل خليفة أثناء خالفته.
عنه
-7عمر بن الخطاب رضي الله
عنه
-3عثمان بن عفان رضي الله
عنه
-0علي بن أبي طالب رضي
الله عنه

السيرة والقصص

وزارة التربية الوطنية

10

 الترجمة( :ميالده ،نشأته ،إسالمه ،وفاته) أهم األعمال التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه أثناءخالفته:
-0خطبته بعد مبايعته بالخالفة.
ي ّ
الزكاة.
-7محاربة أهل الردّة ومانع ّ
 -3جمع القرآن في مصحف واحد.
ّ
 أهم األعمال التي قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنهأثناء خالفته:
ي ،جمع الناس على صالة
الهجر
التأريخ
وضع
ّ -0أولياته:
ّ
طور نُظم إدارة الدّولة...
التراويحّ ،
 -7أهم فتوحاته :فتح العراق ،فتح الشام ،فتح القدس واستالم
المسجد األقصى...
 -3أنشأ نظام الحسبة لإلشراف على األسواق ومراقبة

الموازين والمكاييل.
 أهم األعمال التي قام بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أثناءخالفته:
 -0استكمال الفتوحات اإلسالمية (بالد المغرب ،تونس)...
 -7جمع القرآن الكريم.
 -3إنشاء أول بحرية إسالمية.
 أهم األعمال التي قام بها علي بن أبي طالب رضي الله عنهأثناء خالفته:
 -0تنقيط المصحف وتشكيله.
 -7األمر بوضع قواعد علم النحو.
 -3تنظيم الشرطة وإنشاء مراكز متخصصة لخدمة العامة.
 التركيز على قراءة األحداث برويّة. -استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة التــــاريـــــــــخ
السنــة الرابعة من التعليم المتوسط

سبتمبر 2018
وزارة التربية الوطنية
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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019 -2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل
مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،
تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن
وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي
ّ
الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
المستم ّرة ،
وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز
ّ
والتدخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا
التنفيذ،
بكل إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في تن فيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا
إلى تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و
سنوي لبناء التعلمات  ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد
احترافية الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط ال ّ
الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
ّ
و هو مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين،
ويُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة
المرافقة و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي:
الكفاءة الختامية للميدان األول (المجال الجغرافي ) :يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية
و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه

هذه الكفاءة تتمحور حول وضعية شاملة (وضعية االنطالق) ،التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح
الظروف المناخية .ووضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية :
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛
وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين و التنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية،
وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف ؟
ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.
أما المعالجة المحتملة فتظهر أثناء أو بعد إرساء التعلمات و تدور حول كل ما يمكن أن يشكل عائقا أو نقصا ،مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة
في المنطقة االستوائية

وزارة التربية الوطنية
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فيما يخص االمتداد أو التوجيهات الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين ،هما السكان و التنمية و السكان و
البيئة

 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق؛ بعد التقويم التشخيصي ،من الكفاءة
الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا
و توجيهات تربوية من أجل التعديل
المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات
المعايير
الكفاءة الختامية
* التمرّس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛
 التعرّف على مواقع آثار اإلنسان القديم وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛يوظّف اآلثار بشكل
ـ ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.
منهجي لوضـع كرونـولوجيـا
شرح العبارة التالية ’ ’:اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’’.
الفصل
العصور القديمة واكتشاف
األول
نمط معيشة إنسان ماقبل
التاريخ.

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات
المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة
في القسم

مثال في المادة( تاريخ):
الما
دة
التا
ريخ

الم
ستوى
السن
ة األولى
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الف

األسبوع

الميدان

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مالحظات

صل
األو
ل

األسبوع الثالث من
شهر نوفمبر

الوثائق
التاريخية

وضعية(وضعيات) تتمحور حول
خطوات دراسة اآلثار و استعمال
كرونولوجيا العصور القديمة (ما قبل
التاريخ والعصور الحجرية)

اآلثار كموضوع و وسيلة دراسة
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
الــمخطط ال ّ
السنـــــة الرابعـــــة

املستوى :السنة الرابعة  -الحجم الساعي28:
وزارة التربية الوطنية
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الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على تقديم تحليل نقدي للتطورات التاريخية للجزائر منذ االحتالل الفرنس ي الى يومنا هذا  ،مستخلصا ما تضمنته املقاومة الوطنية

والثورة التحريرية الكبرى من مآثر وبطوالت شعبيه.
الميدان

الساعي

يدرس الوثيقة التاريخية دراسة منهجية باعتبارها من أدوات بناء
المعرفة التاريخية ( رسائل ،معاهدات و بيانات) ..

الوثائق التاريخية

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول دراسة الوثائق التاريخية الخاصة بتاريخ الجزائر
المعاصر وفق الخطوات المنهجية المعتمدة قصد بناء المعرفة التاريخية بتوظيف رسالة
بولينياك و نداء أول نوفمبر .1954
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات أوآداءات:
 نمط الوضعية التعلمية  :01تُمكن المتعلّم من التح ّكم في كيفية تقديم الوثيقة التاريخيةوتحليلها واستخالص مضمونها (خطوات تحليل الوثيقة التاريخية).
* وضعية ادماج جزئي.
الموجهة إلى ملوك
نمط الوضعية التعلمية  :02تقود المتعلم لدراسة نقدية لرسالة بولينياكّ
وأمراء أوروبا للوصول إلى الدوافع الحقيقية لالحتالل الفرنسي للجزائر.
* وضعية ادماج جزئي.
 نمط الوضعية التعلمية  :03وضعية تتمحور حول دالالت الحدث انطالقا ً من دراسة نداء أولنوفمبر . 1954
* وضعية ادماج جزئي.
 -3وضعية تعلّم إدماج الموارد :توظيف وثائق تاريخية عن المرحلة محل الدراسة و تحليلها
منهجيا( رسالة دي بورمون إلى أهالي الجزائر عشية االحتالل ،معاهدات األمير عبد القادر ،
رسالة األمير خالد الى الرئيس االمريكي وودرو ولسن ) ....،
 -4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :يطبق المتعلم الخطوات المنهجية لدراسة الوثائق
التاريخية عن المرحلة محل الدراسة.
 -5المعالجة المحتملة :صعوبة تحديد طبيعة الوثيقة التاريخية ،و صعوبة التمييز بين الوثيقة
التاريخية و مختلف الوثائق األخرى ،و النقد التاريخي للوثيقة التاريخية.

الحجم

الكفاءة
الختامية

هيكلة المقطع التعلمي

التوجيهات في
الوثيقة المرافقة

التوجيهات
في دليل األستاذ

06سا
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 2ـ يستغل التوثيق التاريخي المناسب في دراسة االستعمار الفرنسي والمقاومة
الوطنية والثورة التحريرية الكبرى ،مشيدا بالمآثر والبطوالت الشعبية.

التاريخ الوطني

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول االحتالل الفرنسي للجزائر وتطور اشكال المقاومة
الوطنية وصوال الى ثورة التحرير الكبرى مع التأكيد على مواقف الدولة الجزائرية تجاه
قضايا العالم العادلة.
 -2وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
نشاطات أو أداءات:
 نمط الوضعية التعلمية  :01وضعية تسمح للمتعلّم التعرف على سير االحتالل الفرنسيللجزائر و تحديد أساليب المقاومة الوطنية ( )1953-1830
* وضعية ادماج جزئي.
ّ
ّ
نمط الوضعية التعلمية  :02وضعية تُمكن المتعلم من تحليل ظروف وأسباب اندالع الثورة
التحريرية  1954و إبراز خصوصيات كل مرحلة من مراحلها
* وضعية ادماج جزئي.
 -نمط الوضعية التعلمية  :03وضعية مشكلة تعلمية تخص موقف الدولة الجزائر من القضايا

14سا

العادلة في العالم.

* وضعية ادماج جزئي.
-3وضعية إدماج الموارد :تتمثل في تقديم شريط وثائقي أو زيارة ميدانية ...لإلشادة بمآثر
الثورة و بطوالت الشعب الجزائري.
-4وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :وضعية تخص تباين اآلراء حول حتمية اللجوء إلى
العمل المسلح ( قيام الثورة) من عدمه.
-5المعالجة المحتملة :أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المالحظة لدى المتعلم .
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3ـ يوظف الوثائق التاريخية المناسبة للتعرف على موقف
الجزائر المبدئي من القضايا العادلة في العالم.

التاريخ العـام

وزارة التربية الوطنية

وضعية االنطالق :وضعية تتمحور حول بؤر التوتر و القضايا الدولية و موقف الجزائر المبدئي
منها.
وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
نشاطات و أداءات:
نمط الوضعية التعلمية  :01وضعية تتعلق بتوظيف خريطة جيو سياسية للعالم لتحديد بؤر
التوتر في الوقت الراهن.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
نمط الوضعية التعلمية  : 02وضعية تدور حول أبعاد الصراع في بؤرة من بؤر التوتر في
العالم من اختياره.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
ّ
نمط الوضعية التعلمية  :03وضعية تقود المتعلم إلى تأكيد مواقف الدولة الجزائرية تجاه
القضايا العادلة في العالم .
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي.
وضعية تعلم إدماج الموارد :وضعية يبرز من خاللها مساندته لقضية من القضايا العادلة في
العالم ( فلسطين أو الصحراء الغربية) مبرراً اختياره
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :كتابة رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة يبرز فيها
معاناة شعب يعاني من الهيمنة االستعمارية ( الشعب الفلسطيني أو الصحراء الغربية) مقترحا ً
حلوال للقضية.
 المعالجة المحتملة :تخص صعوبة الفهم الدقيق لمفهوم ’’القضايا العادلة’’ و التمييز بينقضية عادلة و قضية غير عادلة في العالم

08سا
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الرابعـــــة

وزارة التربية الوطنية
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.2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي

الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي :تقويم الكفاءة الشاملة للطور الثاني (سنة الثانية و الثالثة متوسط).

الفصل األول
الفصل
الثاني
الفصل الثالث
وزارة التربية الوطنية

يدرس الوثيقة التاريخية دراسة منهجية باعتبارها من أدوات بناء المعرفة
التاريخية(رسائل ،معاهدات وبيانات)...

 التمرس على دراسة الوثيقة التاريخية.ـالتحليل النقدي لرسالة بولينياك.
ـ دراسة وثيقة نداء أول نوفمبر.

يستغل التوثيق التاريخي المناسب في دراسة االستعمار الفرنسي والمقاومة الوطنية
والثورة التحريرية الكبرى مشيدا بالمآثر والبطوالت الشعبية.

 تتبع كرونولوجيا الغزو واالحتالل الفرنسي للجزائر. تقديم عرض حول أساليب المقاومة الوطنيةلالستعمار الفرنسي في الجزائر.
ـ يُرتب أسباب اندالع الثورة التحريرية حسب أهميتها.
حصر أو إحصاء اهم القضايا العادلة في العالم... اعتماد معايير للتمييز بين القضايا العادلة وغيرالعادلة.
-يُبرر موقفه من قضية ّما على الخيار.

يوظف الوثائق التاريخية المناسبة للتعرف على موقف الجزائر المبدئي من القضايا
العادلة في العالم.
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المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الــرابـعــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة(السنة الرابعة)

المادة

المستوى

الفصل
األول

التاريخ

الرابعة متوسط

وزارة التربية الوطنية

األسبوع
األسبوع
الثاني من شهر
نوفمبر

األسبوع
الثاني الرابع من شهر
جانفي

الميدان

مالحظات

التعلمات المستهدفة بالتقويم

وضعية أو وضعيات حول دراسة وثيقة تاريخية
الوثائق
تخص فترة االحتالل.
التاريخية
تخص االحتالل الفرنسي
وضعية أو وضعيات
ّ
التاريخ للجزائر والمقاومة الوطنية.
الوطني

االسبوع
التــاريــ
الثالث الثالث من شهر
خ العـــــــام
أفريل

تخص بؤر التوتر في الوقت
وضعية أو وضعيات
ّ
الراهن و موقف الجزائر منها تبعا لموقف الجزائر
المبدئي من القضايا العادلة.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة الجـــغــــرافيـــــــا
السنة الرابعة من التعليم المتوسط

سبتمبر 2018
وزارة التربية الوطنية
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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019-2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
ّ
مخططات سنوية كأدوات عمل
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين
مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،
وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن
الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
المستمرّة ،
وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز
التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل
إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في ت نفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية
الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط السّنوي لبناء التعلمات  ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في
مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
ّ
و هومخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى
على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة .كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي:
الكفاءةالختامية للميدان األول (المجال الجغرافي ) :يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية
و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه

هذه الكفاءة تتمحور حول وضعية شاملة (وضعية االنطالق) ،التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح
الظروف المناخية .ووضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية :
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛
وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين و التنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية،
وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف ؟
ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.
أما المعالجة المحتملة فتظهر أثناء أو بعد إرساء التعلمات و تدور حول كل ما يمكن أن يشكل عائقا أو نقصا ،مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة
في المنطقة االستوائية
فيما يخص االمتداد أو التوجيهات الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين ،هما السكان و التنمية و السكان و
البيئة
وزارة التربية الوطنية
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 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق؛بعد التقويم التشخيصي ،من الكفاءة
الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا
و توجيهات تربوية من أجل التعديل
المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات
المعايير
الكفاءة الختامية
* التمرّس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛
 التعرّف على مواقع آثار اإلنسان القديم وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ـ ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.
شرح العبارةالتالية ’ ’:اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’’.
يوظّف اآلثار بشكل منهجي لوضـع كرونـولوجيـا
الفصل
األول
العصور القديمة واكتشاف نمط معيشة إنسان ماقبل التاريخ.

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات
المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة
في القسم

مثال في المادة( تاريخ):
المادة
التاريخ

المستوى الفصل
األول
السنة
األولى

وزارة التربية الوطنية

األسبوع

الميدان

األسبوع الثالث
من شهر نوفمبر

الوثائق التاريخية

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية(وضعيات) تتمحور حول خطوات
دراسة اآلثار و استعمال كرونولوجيا العصور
القديمة (ما قبل التاريخ والعصور الحجرية)

مالحظات
اآلثار كموضوع و وسيلة دراسة
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
الـمخطط ال ّ
السنـــــة الرابعـــــة

.1المخطط السنوي لبناء التعلمات
وزارة التربية الوطنية
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 الحجم الساعي 28:ساالكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على استغالل الخرائط واإلحداثيات الجغرافية إلبراز اهمية املوقع وتنوع املجال الطبيعي للجزائر
وصوال الى تثمين جهود التنمية والحفاظ على املوارد الطبيعية
امليدان

الكفاءة الختامية

املوقع وتنوع املجال الطبيعي للجزائر.

1ـ يستغل الخرائط واإلحداثيات الجغرافية إلبراز اهمية

املجال الجغرافي

وزارة التربية الوطنية

هيكلة املقطع التعلمي

التوجيهات في الوثيقة
املرافقة

التوجيهات في دليل
األستاذ

وضعية االنطالق :تتمحور حول أهمية الموقع و تنوع الخصائص الطبيعية للجزائر انطالقا ً
من استغالل اإلحداثيات الجغرافية و الخرائط و مختلف الوسائط.
وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
نشاطات أو آداءات:
ً
ً
 نمط وضعية تعلمية  :1تتمحور حول ابراز أهمية موقع الجزائر فلكيا وجغرافيا بتوظيفاإلحداثيات الجغرافية.
 نمط وضعية تعلمية  :2تقود المتعلم إلى اكتشاف التنوع والتباين اإلقليمي (السطح والمناخ) في الجزائر.
 نمط وضعية تعلمية  :3وضعية تمكن المتعلم من تفسير تأثيرات التباين المناخي علىالشبكة الهيدروغرافية و الغطاء النباتي.
ً
وضعية تعلم اإلدماج الكلي :وضعية يقوم فيها المتعلم برسم خريطة الجزائر موقعا عليها
الموقع و أبرز مظاهر السطح.
وضعية(وضعيات) تقويم الكفاءة :يحرر فقرة يبرز فيها أهمية موقع الجزائر و التنوع
اإلقليمي و المناخي فيها و ما يترتب عن ذلك.
المعالجة المحتملة :صعوبة ربط العالقة بين مميزات الشبكة الهيدروغرافية و المناخ....

الحجم
الساعي

08سا
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 -2يدرس املظاهر السكانية في الجزائر مبرزا جهود التنمية و أهمية االستغالل
العقالني للموارد الطبيعية.

-2

السكان و التنمية

وزارة التربية الوطنية

-1

-3
-4
-5

وضعية االنطالق :تخص السكان في الجزائر و االستغالل العقالني للموارد الطبيعية
تحقيقا للتنمية المستدامة.
وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات أو آداءات:
 نمط وضعية تعلمية  :1وضعية تسمح بتشخيص الواقع الديمغرافي في الجزائرانطالقا من جداول إحصائية....
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
 نمط وضعية تعلمية  :2وضعية تقود المتعلم إلى ربط العالقة بين اإلستغالل العقالنيللموارد الطبيعية و التنمية المستدامة في الجزائر.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
 نمط وضعية تعلمية  :3وضعية تتمحور حول مشاكل التنمية االقتصادية واقتراح حلولمن أجل تنمية مستدامة.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
وضعية تعلم اإلدماج الكلي :تقود المتعلم إلقتراح مشروع تنمية مستدامة في منطقته.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تتمحور حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة في
الجزائر.
المعالجة المحتملة :عالج االختالالت مثل صعوبة فهم عدم تحقيق التنمية المستدامة رغم
ثراء الجزائر.

10سا
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 -3ـ بعد الكشف عن حجم وآثار املخاطر الكبرى في الجزائر
يقترح اإلجراءات الوقائية منها.

السكان و البيئة

وزارة التربية الوطنية

وضعية االنطالق :تتمحور حول اإلجراءات الوقائية للمخاطر الكبرى في الجزائر
وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
نشاطات أو آداءات
 .1نمط وضعية تعلمية  :1تسمح للمتعلم التعرف على أثار المخاطر الكبرى على
السكان.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
 .2نمط وضعية تعلمية  :2تمكن المتعلم من اقتراح خطة عملية وقائية.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
 .3نمط وضعية تعلمية  :3وضعية تخص محاكاة معالجة لخطر افتراضي.
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي
وضعية تعلم اإلدماج الكلي :مشروع اختيار المتعلم إلحدى المخاطر الكبرى التي تتعرض له

10سا

منطقته ووضع برنامج اجراءات وقائية ألضرارها

وضعية تقويم(وضعيات تقويم) الكفاءة :تقديم خطة تسيير أزمة ناتجة عن كارثة طبيعية.
المعالجة المحتملة :صعوبة التمييز بين الظاهرة الطبيعية والكارثة الطبيعية.
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الرابعـــــة

وزارة التربية الوطنية

9

المخططات السنوية  -متوسط -

.2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـص ي :التحكم في استعمال أدوات ّ
املادة.
الفصل األول

يستغل الخرائط واإلحداثيات الجغرافية إلبراز اهمية املوقع وتنوع املجال الطبيعي
للجزائر.

الفصل الثاني

يدرس املظاهر السكانية في الجزائر مبرزا جهود التنمية وأهمية االستغالل العقالني
للموارد الطبيعية

بعد الكشف عن حجم وآثار املخاطر الكبرى في الجزائر يقترح اإلجراءات الوقائية
منها

الفصل الثالث
وزارة التربية الوطنية

*-إبراز أهمية موقع الجزائر.
* -وصف جغرافي لخصوصيات منطقته.
* ربط العالقة بين املناخ والنبات في الجزائر.
ّ
*-ابراز أهمية التنمية املستدامة وأثرها على السكان في الجزائر.
*-تبيان األثار السلبية لالستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية على التنمية
املستدامة.
* اقتراح حلول ملشكل من املشاكل التي تعترض التنمية في منطقته.
*-ترتيب املخاطر الكبرى في الجزائر حسب خطورتها.
*-ربط العالقة بين نشاط اإلنسان وما يترتب عنه من املخاطر الكبرى في الجزائر
انطالقا من منطقته.
* تقديم عمل يقترح فيه تصوره ملعالجة واقعة افتراضية (شفهيا)إلحدى املخاطر في
الجزائر.
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المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الــرابـعــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة
المادة

المستوى

الجغرافيا

السنة
الرابعة
متوسط

الفصل

األسبوع

الميدان

األول

األسبوع الثاني من
شهر نوفمبر

المجال الجغرافي

الثاني

األسبوع الرابع من
شهر جانفي

الس ّكان والتنمية

الثالث

األسبوع الثالث من
شهر أفريل

السكان و البيئة

التعلمات المستهدفة بالتقويم
وضعية أو وضعيات تتمحور حول المجال الجغرافي بالتركيز
على الموقع و الخصائص الطبيعية للجزائر.

مالحظات

تخص السكان في الجزائرو مدى
وضعية أو وضعيات
ّ
استغاللهم العقالني للموارد الطبيعية.

تخص المخاطر الكبرى في الجزائر
وضعية أو وضعيات
ّ

وزارة التربية الوطنية
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة

مدٌرٌة التعلٌم األساسً

المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا

المخ ّططات السنوٌة
مادة علوم الطبٌعة و الحٌاة
السنة الرابعة من التعلٌم المتوسط

سبتمبر 2018
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المقدمــــة
فً إطار التحضٌر للموسم الدراسً  ،2019-2018و َسعٌا من وزارة التربٌة الوطنٌة ضمان جودة ال ّتعلٌم وتحسٌن األداء التربوي والبٌداغوجً،
ً
ومواصلة لإلصالحات التً باشرتها ،تضع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بٌن أٌدي األستاذة (مخططات سنوٌة لبناء التعلمات ،للتقوٌم البٌداغوجً و المراقبة
المستمرة) كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعٌة ألمعتمدة والمعمول بها فً المٌدان فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً والمتوسط بغرض تٌسٌر قراءة ،فهم
وتنفٌذ المنهاج ،وكذا توحٌد تناول المضامٌن فً إطارا لمقطع التعلّمً الذي تنصّ علٌه المناهج المعاد كتابتها ،من حٌث التدرج فً بناء التعلمات
،تعدٌلها و تقوٌمها على ضوء الكفاءات المحددة فً المنهاج.
وعلٌه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلٌة وفعالة وذات وقع على األداء التربوي نطلب من السادة المفتشٌن مرافقة األستاذة خاصة
حدٌثً العهد بالتدرٌس-فً قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حٌز التنفٌذ والتد ّخل باستمرار إلجراء ك ّل تعدٌل أو تحسٌن ٌرونه مناسبا
وفق ما تقتضٌه الكفاءة ألمرصودة شرٌطة إخطار المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بكل إجراء تربوي مزمع ا ّتخاذه فً هذا الشأن.

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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مذكرة منهجٌة
بٌّنت نتائج االستشارة الوطنٌة حول التقوٌم؛ والتً توجت بندوة حول الموضوع بتارٌخ  ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر فً ممارسات التقوٌم المعمول بها
حالٌا ،كما أفرزت تقارٌر المتابعة المٌدانٌة للسادة المفتشٌن ،اختالالت فً تنفٌذ المناهج بسبب القراءة غٌر الناجعة لها وما رافقها من تأوٌالت .لذا ارتأت المفتشٌة العامة
للبٌداغوجٌا تزوٌد الممارسٌن بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسٌن األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوٌن المكونٌن
و احترافٌة الفاعلٌن.
ومن هذا المنطلق تم التركٌز على المخطط السّنوي لبناء التعلمات ،والمخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً وكذا المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد
الدراسٌة فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً والمتوسط فً الطورٌن المعنٌٌن بتنفٌذ المناهج المعاد كتابتها.

سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ

ّ
مخطط شامل لبرنامج دراسً ضمن مشروع تربويٌ ،فضً إلى تحقٌق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستوٌات التعلّمٌة ،انطالقا من الكفاءات الختامٌة للمٌادٌن،
و هو
وٌُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمٌة المتكاملة.
قد ٌصادفه التلمٌذ فً
كل مخطط؛ تبعا للمادة المقررةٌ ،نطلق من الكفاءة الختامٌة التً توضع موضع التنفٌذ من خالل وضعٌة مشكلة شاملة بسٌاقها العام الذي
حٌاته المدرسٌة أو االجتماعٌة وجملة من الوضعٌات الجزئٌة المقترحة التً تفضً إلى وضعٌة إدماج ومعالجة محتملة .كما ٌحتوي المخطط على توجٌهات من الوثٌقة المرافقة
و دلٌل الكتاب المدرسً من أجل التكفل األمثل بسٌرورة المقطع التعلمً الذي منح له حجم ساعً تقدٌري ٌوافق المدة الالزمة لتنصٌب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة لمستوى السنة األولى متوسط:
الكفاءة الختامٌة:
أمام اختالالت وظٌفٌة عند اإلنسانٌ ،قدم إرشادات وجٌهة بتجنٌد موارده المتعلقة بالمقاربة األولٌة للتنسٌق الوظٌفً للعضوٌة.
العضوٌة والعواقب الظاهرٌة لسوء التغذٌة إفراطا وتفرٌطا ووضعٌات تعلمٌة جزئٌة تتعلق بالموارد
هذه الكفاءة تتطلب إدراجها فً وضعٌة شاملة تتعلق بهشاشة
اآلتٌة:
-

مصدر وتركٌب األغذٌة.
عواقب سوء التغذٌة عند اإلنسان.
دور األغذٌة عند اإلنسان.
التوازن الغذائً.

ثم وضعٌة لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن األعراض الصحٌة المرتبطة بسوء التغذٌة.
أما التوجٌهات التً وردت فً كل من الوثٌقة المرافقة فٌما ٌخص فً هذا المستوى هو تناول المٌدانٌن بالتوازي.
تستهدف تدرٌب التالمٌذ على ممارسة المنهج التجرٌبً والتعامل مع المواد الكٌمٌائٌة والوسائل المخبرٌة.

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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 -2المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً :هو مخطط مواكب لسٌرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءةٌ .،نطلق من الكفاءة الختامٌة التً تؤطر بمعاٌٌر تسمح
بقوٌم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة فً المنهاج والتً تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفً ،المنهجً والقٌمً .كما ٌسمح هذا المخطط بتثمٌن مجهود المتعلم
بتقدٌم مالحظات وتوجٌهات تربوٌة من أجل التعدٌل

مثال:

الربط بٌن طبٌعة الغذاء ودوره فً العضوٌة.

الفصل األول

 أمام اختالالت وظٌفٌة عند
اإلنسانٌ ،قدم إرشادات وجٌهة
تطبٌق أسس التغذٌة الصحٌة
بتجنٌد موارده المتعلقة بالمقاربة
األولٌة للتنسٌق الوظٌفً للعضوٌة تعرٌف النبات األخضر كمنتج للمادة العضوٌة
وضع عالقة بٌن ظاهرة النتح وتوزٌع النسغ عبر أعضاء النبات
األخضر

ٌ تدخل بوعً للحفاظ على المحٌط
بتجنٌد موارده حول ممٌزات النبات
تمٌٌز مظاهر النمو عند النبات
األخضر

.

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط ٌتضمن عدد محدد من الوقفات التقوٌمٌة حسب الحجم الساعً الممنوح لكل مادة و مستهدفة
التعلمات المدمجة التً تقٌس المركبات الثالث للكفاءة .وٌثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه فً الموارد وتجنٌدها فً مشكالت من نفس عائلة
الوضعٌات المعالجة فً القسم.

مثال:
الفصل

األسبوع

المٌدان

األسبوع الثامن
1
2
3

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

اإلنسان
و
الصحة

األسبوع الرابع

اإلنسان و المحٌط

األسبوع السادس

المقطع البٌداغوجً

التعلمات المستهدفة بالتقوٌم

التغذٌة عند النبات األخضر

وضعٌات مشكل م ركبة تندرج فً التغذٌة عند
النبات األخضر و عالقتها باإلنسان

التحصل على الطاقة عند النبات
األخضر

وضعٌات مشكل مركبة تعالج خلل وظٌفً متعلق
بوظٌفة التنفس لدى النبات و عالقة ذلك
باإلنسان.

التكاثر عند اإلنسان

وضعٌات مشكل مركبة تعالج خلل وظٌفً عند
اإلنسان متعلق بوظٌفة التكاثر.
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السنــوي لبنــاء التع ّلمـــات
المخطــط ّ
السنـــــة الرابعة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات السنـــــة الرابعـــــة
 - 1الــمخطط ال ّ
الكفاءة الشاملةٌ :قترح حلوال مؤسسة علمٌا استجابة لمشاكل متعلقة بالصحة وٌكون قادرا على المشاركة فً حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة
فً المجال العلمً.
وضعٌة شاملة تغطً الكفاءة المسطرة فً هذه السنة والتً تؤدي إلى طرح التساؤالت حول التحوالت الغذائٌة التً تطرأ على األغذٌة عبر األنبوب الهضمً ودورها فً
العضوٌة والتنسٌق الوظٌفً فً العضوٌة والتحكم فً المفاهٌم األساسٌة المتعلقة بانتقال الصفات وتفسٌر االختالالت الوراثٌة.
كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدان

المقطع التعلمً
 -1التغذٌة عند
اإلنسان

هٌكلة التعلمات

توجٌهات الوثٌقة المرافقة

 - 1طرح وضعٌة انطالقٌة تطرح تساؤالت حول
احتالل وظٌفً عضوي أو وراثً للوظائف األٌضٌة
إلبراز استفادة العضوٌة من الغذاء.

تم تحدٌد أطر بناء مختلف الوضعٌات من ص 31إلىص.33
تم تقدٌم بعض التوضٌحات عن تدرج التعلمات لهذا المقطع من
ص 31إلى ص.33

 - 2طرح وضعٌات مشكل لتعلم الموارد التالٌة:
أ  -تحوٌل األغذٌة فً األنبوب الهضمً.
ب  -امتصاص المغذٌات.
ت  -نقل المغذٌات.
ث  -استعمال المغذٌات.
 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6
وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

تقدٌر
الحجم
الزمنً

معالجة بٌداغوجٌة محتملة.

 تستهدف هذه الدراسة لدى المتعلم تنمٌة:
 الجانب المنهجً وذلك من خالل ممارسة المنهج العلمً.اتخاذ االحتٌاطات األمنٌة الالزمة أثناء انجاز التجارب.الهدف من تجربة الهضم االصطناعً للنشاء هو مقاربةالمفهوم األولً لألنزٌم.
ٌكتشف تنظٌم الجهاز الهضمً من خالل مراحل الهضم ومحطاته.
تجنب السرد اآللً للقواعد الصحٌة و على هذا األساس ،منالضروري طرح وضعٌات ادماج من الواقع تتطلب تجنٌد
مختلف الموارد المتعلقة بالتغذٌة من أجل التوصل إلى قواعد
التغذٌة الصحٌة.
تنمٌة سلوكات غذائٌة صحٌة فردٌة و جماعٌة.7
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المخططات السنوية  -متوسط -

كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدا
ن

تقدٌر
الحجم
الزمنً

المقطع التعلمً

هٌكلة التعلمات

توجٌهات الوثٌقة المرافقة

-2التنسٌق الوظٌفً فً
العضوٌة:

 - 1طرح وضعٌة انطالقٌة تندرج فً إطار اختالالت
وظٌفٌة أو وراثٌة متعلقة بالنظام العصبً إلبراز دور
الجملة العصبٌة فً ضمان التنسٌق الوظٌفً بٌن مختلف
األعضاء.

تم تحدٌد أطر بناء الوضعٌات من ص  34الى

ص .35
توضٌحات عن تدرج التعلمات لهذا المقطع من

ص  34الى ص .35
تستهدف هذه الدراسة اكساب المتعلم ثقافة صحٌة.

تدرٌب المتعلم على:

منهجٌة التحلٌل (تحلٌل منحنٌات كمونً الراحة والعمل).
-نمذجة القوس االنعكاسٌة و مسار الفعل اإلرادي).

أ -االتصال العصبً.

 - 2طرح وضعٌات مشكل لتعلم الموارد التالٌة:
أ  -مقر معالجة الرسالة العصبٌة.
ب  -الحركة الالإرادٌة.
ت  -الحركة اإلرادٌة.
ث  -عواقب تناول المخدرات على التنسٌق العصبً.
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 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

معالجة بٌداغوجٌة محتملة.
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المخططات السنوية  -متوسط -

كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدان

تقدٌر
الحجم
الزمنً

المقطع التعلمً

هٌكلة التعلمات

توجٌهات الوثٌقة المرافقة

-2التنسٌق الوظٌفً فً
العضوٌة:

 - 1طرح وضعٌة انطالقٌة تندرج فً إطار اختالالت
وظٌفٌة أو وراثٌة متعلقة بالنظام المناعً للتوصل إلى
تحدٌد دوره فً الحفاظ على سالمة العضوٌة.

تم تحدٌد أطر بناء الوضعٌات من ص  35الى

ص .36
توضٌحات عن تدرج التعلمات لهذا المقطع من

ص  35الى ص .36
تستهدف هذه الدراسة اكساب المتعلم ثقافة

صحٌة.
استغالل وثائق رقمٌة.

اعتماد رزنامة التلقٌحات الجدٌدة المعتمدة من

طرف وزارة الصحة.
ٌبنى المخطط التلخٌصً للنظام المناعً من

طرف التالمٌذ أوال.

ب -النظام المناعً.

 - 2طرح وضعٌات مشكل لتعلم الموارد التالٌة:
أ  -الموانع الطبٌعٌة و المٌكروبات.
ب  -االستجابة المناعٌة الالنوعٌة (التفاعل اللتهابً).
ت  -االستجابة المناعٌة النوعٌة ذات الوساطة الخلطٌة.
ث  -االستجابة المناعٌة النوعٌة ذات الوساطة الخلوٌة.
ج  -الذات و الالذات.
ح  -الحساسٌة ،مظاهرها و العوامل المسببة لها.
خ  -اللقاحات و األمصال.
 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

معالجة بٌداغوجٌة محتملة.
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المخططات السنوية  -متوسط -

كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدان

المقطع التعلمً
-2انتقال الصفات
الوراثٌة

هٌكلة التعلمات
 - 1طشح وضعٍت انطالقٍت تثٍش تساؤالث حىل
اختالالث وساثٍت إلبشاص دوس انصبغٍاث كذعامت
النتقال انصفاث انىساثٍت.
 - 2طشح وضعٍاث مشكم نتعهم انمىاسد انتانٍت:
أ  -تشكم األمشاج.
ب  -دوس اإلنقاح.
ث  -تعشٌف انصبغٍاث كذعامت النتقال انصفاث انىساثٍت.
ث  -نشش انىعً حىل خطىسة انضواج بٍن روي انقشابت.

تقدٌر
الحجم
الزمنً

توجٌهات الوثٌقة المرافقة
تم تحذٌذ أطش بناء مختهف انىضعٍاث ص37

تم تجسٍذ مخطط بناء انتعهماث انمتعهقت بهزا

انمقطع من ص 16إنى ص.19
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 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

معالجة بٌداغوجٌة محتملة.
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط الس ّنوي للتقوٌــم البٌداغوجـــً
السنـــــة الرابعة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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 .2المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً (السنة الرابعة)
التقوٌـــــــم التشخٌصً

الفصل الثالث

الفصل الثانً

الفصل األول

الكفاءة الختامٌة

ٌقترح وفق مسعى علمً حلوال لمشاكل اختالل الوظائف األٌضٌة بتجنٌد
معارفه المتعلقة بتحوالت األغذٌة ودورها فً العضوٌة.

ٌقدم حلوال وقائٌة أمام مشكالت مرضٌة وذلك بتجنٌد معارفه المتعلقة
بالنظامٌن العصبً والمناعً.

التحكم فً المفاهٌم األساسٌة المتعلقة بانتقال الصفات وتفسٌر االختالالت
الوراثٌة.

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

معاٌٌر التحكم فً الكفاءة:








التعرف على مختلف التحوالت التً تطرأ على األغذٌة فً األنبوب الهضمً.
تحدٌد دور كلمن الدم والبلغم فً نقل المغذٌات.
التعرف على المعنى البٌولوجً للهضم.
تمٌٌز مقر االمتصاص كسطح تبادل بٌن الدم و محتوى المعً الدقٌق.
تحدٌد دور كل من الدم والبلغم فً نقل المغذٌات.
التعرف على المعنى البٌولوجً للتنفس.
تحدٌد دور األغذٌة فً الجسم.






تعرٌف الجملة العصبٌة كنظام ٌسمح بالتنسٌق الوظٌفً فً +العضوٌة.
الربط بٌن تناول المخدرات واختالل التنسٌق العصبً.
تحدٌد دور النظام المناعً فً الدفاععن العضوٌة.
التعرف على بعض أمراض فرط الحساسٌة.

 التعرف على مراحل تشكل األمشاج.
 تحدٌد دور االلقاح.
 تعرٌف الصبغٌات كدعامة النتقال الصفات الوراثٌة.
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط الس ّنوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الرابعة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

13

المخططات السنوية  -متوسط -

.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة (السنة الرابعة)
الوقفات التقٌٌمٌة
المستوى

الفصل
1

األسبوع السابع

الرابعة متوسط

2

األسبوع السادس

3

األسبوع الرابع

اإلنسان و الصحة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

األسبوع

المٌدان

المقطع البٌداغوجً

التعلمات المستهدفة بالتقوٌم

 -التغذٌة عند اإلنسان.

وضعٌات مشكل مركبة متعلقة بسوء التغذٌة و انعكاسات ذلك على التنسٌق الوظٌفً فً العضوٌة.

النظام العصبً و النظام
المناعً.

وضعٌات مشكل مركبة تندرج فً إطار اختالالت وظٌفٌة متعلقة بنشاط النظامٌن العصبً و المناعً.

التكاثر وانتقال الصفات الوراثٌة  .وضعٌات مركبة متعلقة بسلوك الصبغٌات خالل تشكل األمشاج و اإلخصاب و أثر ذلك على الفرد.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخططات السنوية
مادة العلــوم الفيزيائيـة والتكنولوجيـا
السنــة الرابعة من التعليم المتوسط

سبتمبر 8112

وزارة التربية الوطنية

1

المخططات السنوية  -متوسط-

المقدمــــة
في إطار التحضير للموسم الدراسي  ،1029-1028وسعيا من وزارة التربية الوطنية ضمان جودة التعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي،
ومواصلة لإلصالحات التي باشرتها ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي األستاذة (مخططات سنوية لبناء التعلمات  ،للتقويم البيداغوجي و المراقبة
المستمرة ) كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية ألمعتمدة والمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط بغرض تيسير قراءة ،فهم
وتنفيذ المنهاج ،وكذا توحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلمي الذي تنص عليه المناهج المعاد كتابتها ،من حيث التدرج في بناء التعلمات ،تعديلها
وتقويمها على ضوء الكفاءات المحددة في المنهاج .
وعليه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي نطلب من السادة المفتشين مرافقة األستاذة خاصة حديثي
العهد بالتدريس -في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز التنفيذ والتدخل باستمرار إلجراء كل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما
تفتضيه الكفاءة ألمرصودة شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتخاذه في هذا الشأن.

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط-

مذكرة منهجية:
بينت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  ،1022/00/19ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا ،كما أفرزت
تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى تزويد
الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس
و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية الفاعلين .تتمثل في المخطط السنوي لبناء التعلمات  ،المخطط
السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد
كتابتها.
 -1المخطط السنوي لبناء التعلمات:
و هو مخطط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى على
مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة .كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
ودليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة العلوم الفيزيائية لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط:
الكفاءة الختامية:
يحل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحوالتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
وهي متناولة ضمن الكفاءة الشاملة المرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالطاقة والتحوالت الكيميائية وباالعتماد على المنهج التجريبي واالستعانة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
في وضعيات جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
* نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي.
* نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.
* بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.

ثم وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن تطبيقات تخص بعض التحوالت الكيميائية ونمذجتها لتفسيرها مجهريا وكذا استغاللها في المحافظة على البيئة والمحيط .
في ما يخص التوجيهات ،هنا يجب االشارة إلى صعوبة تناول بعض المفاهيم األساسية للكيمياء وهي متناولة في الوثيقة المرافقة.
 -8المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير
تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود المتعلم
بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل.
وزارة التربية الوطنية
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مثال  :الفصل األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة األولى متوسط
الكفاءة الختامية

المعايير

 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة
 يركب دارة كهربائية بسيطة
 يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل

الفصل األول

يحل مشكالت تتعلق بتركيب
الدارات الكهربائية البسيطة
محترما قواعد األمن
الكهربائي.

 يركب دارة كهربائية في تشكيالت مختلفة
 يركب دارة كهربائية من نوع "ذهاب -إياب"
 يكشف عن خلل في تركيب دارة كهربائية ويصححه
 يتعرف على الدارة المستقصرة
 يجري صيانة لدارة كهربائية :الكشف عن خلل وتصحيحه

 -3 .المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط يتضمن عدد محدد من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و مستهدفة التعلمات المدمجة
التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم.
مثال  :الفصل األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثانية من التعليم متوسط
التعلمات المستهدفة بالتقويم
الميدان
األسبوع
الفصل
الثاني

وزارة التربية الوطنية

األسبوع الرابع من شهر فيفري

الظواهر الميكانيكية

وضعيات تقويمية تتعلق بتحديد نوع وطبيعة
حركة متحرك في مرجع معين

4
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المخطــط السنــوي لبنــاء التعلمـــات
السنـــــة الرابعـــــة

وزارة التربية الوطنية
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الكفاءة الشاملة:
يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد ،مرتبطة بفهم واستخدام أدوات المحيط التكنولوجي ،بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالظواهر الميكانيكية (األفعال
الميكانيكية) والتحوالت المادية ( في المحاليل الشاردية) والكهرباء(في النظام المتناوب) والضوء الهندسي (الرؤية غير المباشرة) ،موظفا المنهج التجريبي ومستفيدا من تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال.

 .1المخطط السنوي لبناء التعلمات(السنة الرابعة)
الكفاءة الختامية

المقاطع
التعلمية

هيكلة تعلمات المقاطع

تقدير الجحم
توجيهات من المنهاج والوثيقة
توجيهات من دليل الكتاب
الزمني
المرافقة

يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة
باستغالل التيار الكهربائي المنزلي موظفا
النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية
وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

تقويم تشخيصي (تقويم المكتسبات السابقة الضرورية وإجراء التجانس)

وزارة التربية الوطنية

المقطع
األول

 -2طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد موارد مرتبطة بالتيار
الكهربائي في النظام المتناوب واستغاللها في تحقيق األمن الكهربائي
(إثارة مشكلة تخص تحقيق األمن الكهربائي المنزلي وفي المجال
المهني ،موظفا مفاهيم الشحنة الكهربائية والنواقل الكهربائية مع أخذ كل
االحتياطات األمنية الضرورية).
 -1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
* الشحنة الكهربائية ونموذج الذرة.
* التوتر الكهربائي المتناوب ومعاينته.
* األمن الكهربائي.
 -3حل الوضعية االنطالقية.
 -0وضعية إدماج التعلمات.
*
 -5تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية) .
 -6معالجة بيداغوجية محتملة

األسبوع األول

أنظر الوثيقة المرافقة:
أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة
بتناول بعض المفاهيم.

 6أسابيع

6

يحل مشكالت من الحياة اليومية ،متعلقة بتحوالت المادة في المحاليل المائية،
موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

المخططات السنوية  -متوسط-

وزارة التربية الوطنية

 .2طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد موارد مرتبطة بمفهوم الشاردة
والتحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي (إثارة مشكلة تخص استخدامات

أنظر الوثيقة المرافقة:
أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة
بتناول بعض المفاهيم

التحليل الكهربائي البسيط ،موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدئي انحفاظ الكتلة
والشحنة وكذا الكشف عن نواتج تحوالت كيميائية تتدخل فيها الشوارد ونمذجتها
بمعادلة كيميائية ،موظفا مبدئي انحفاظ الشحنات الكهربائية والذرات في التفاعل
الكيميائي).
 .1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
* الشاردة والمحلول الشاردي.

المقطع
الثاني

* التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي.
 .3تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتوظيف مفهوم الشاردة والتحليل الكهربائي
البسيط لمحلول مائي شاردي*.

 6أسابيع

 .0تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
* التحوالت الكيميائية في المحاليل الشاردية.
 .5حل الوضعية االنطالقية.
 .6وضعية إدماج التعلمات.
*

 .2تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية) .
 -8معالجة بيداغوجية محتملة
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المخططات السنوية  -متوسط-

 .2طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد موارد مرتبطة بمفاهيم تخص

يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة
بالحالة الحركية لألجسام باعتبارها
جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم
المرتبطة بالقوة والتوازن

المقاربة األولية للقوة وتوازن جملة ميكانيكية (إثارة مشكلة من الحياة اليومية

أنظر الوثيقة المرافقة:
أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة
بتناول بعض المفاهيم

تخص الحالة الحركية لجسم باعتباره جملة ميكانيكية و تفسيرها بتوظيف
المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن) ،تزامنا مع طرح المشروع التكنولوجي.
 .1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
* المقاربة األولية للقوة (الجملة الميكانيكية ونمذجة الفعل الميكانيكي).

المقطع
الثالث

* فعل األرض على جملة ميكانيكية ونمذجته.

 20أسبوع

 .3تناول وضعيات تقويمية تتعلق بنمذجة الفعل الميكانيكي *.
 .0تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
* توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى.
* دافعة أرخميدس في السوائل.
 .5حل الوضعية االنطالقية.
 .6وضعية إدماج التعلمات.
*
 .2تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية) .
 -8معالجة بيداغوجية محتملة
مشروع تكنولوجي :األالت البسيطة  03ساعات

وزارة التربية الوطنية
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يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير
المباشرة لألجسام(الصورة في المرآة المستوية) ،بتوظيف نموذج
الشعاع الضوئي وقانوني االنعكاس

-2

وزارة التربية الوطنية

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد موارد مرتبطة

بالرؤية المنظورية لألجسام و تقدير أبعاده وموقعه باإلضافة إلى خصائص
صورة جسم معطاة بواسطة مرآة وقانوني االنعكاس (إثارة مشكلة من
محيط التلميذ تتناول توظيف قانوني االنعكاس وزاوية النظر ومجال المرآة
المستوية وخصائص الصورة المعطاة بها لتفسير رؤية العين للجسم بأبعاد
وفي مواقع معينة).
 -1تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:

المقطع
الرابع

* اختالف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر.
* صورة جسم معطاة بمرآة مستوية.

 6أسابيع

* قانونا االنعكاس.
* مجال المرآة المستوية.
 -3حل الوضعية االنطالقية.
 -0وضعية إدماج التعلمات.
 -5تقويم مرحلي (تقويم الكفاءة الختامية) *.
 -6معالجة بيداغوجية محتملة
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المخطــط السنوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الرابعـــــة

وزارة التربية الوطنية
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.8المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي(السنة الرابعة)
معايير التحكم في الكفاءة

الكفاءة الختامية
تقويم تشخيص ي

 يفسر ألافعال املتبادلة بين ألاجسام املشحونة كهربائيا
يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة
باستغالل التيار الكهربائي املنزلي موظفا
النماذج املتعلقة بالشحنة الكهربائية
وخصائص التيار الكهربائي في النظام املتناوب.

 يعرف مبدأ إنتاج التوتر املتناوب
 يميز بين التيار الكهربائي املستمر واملتناوب
 يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية

الفصل ألاول

 يأخذ الاحتياطات ألامنية الضرورية عند تشغيل ألاجهزة الكهربائية
 يوظف مفهوم الشاردة
 يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في املحلول
يحل مشكالت من الحياة اليومية ،متعلقة بتحوالت
املادة في املحاليل املائية ،موظفا نموذجي الذرة
والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

وزارة التربية الوطنية

 يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب

 يحقق تحليال كهربائيا بسيطا
 يفسر التحليل الكهربائي
 يكشف عن بعض ألانواع الكيميائية
 يكتب معادلة املعبرة عن التفاعل املنمذج للتحول الذي يحدث في املحلول
الشاردي
 يأخذ الاحتياطات ألامنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي.
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الفصل الثاني

 يحدد الجملة امليكانيكية
يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة
بالحالة الحركية لألجسام باعتبارها
جمل ميكانيكية موظفا املفاهيم املرتبطة بالقوة
والتوازن

 يمثل الفعل امليكانيكي بقوة
 يمثل ثقل جسم
 يميز بين كتلة جسم وثقله
 يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية
 يوظف مفهوم محصلة قوتين

الفصل الثالث

 يطبق شرط التوازن في حالة الجسم املغمور في السائل

وزارة التربية الوطنية

يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة
بالحالة الحركية لألجسام باعتبارها
جمل ميكانيكية موظفا املفاهيم املرتبطة بالقوة
والتوازن

يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية
املباشرة وغير املباشرة لألجسام(الصورة في املرآة
املستوية) ،بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني
الانعكاس

 يعين شدة دافعة أرخميدس
 يوظف قوة "دافة أرخميدس" في التمييز بين طبيعة املواد

 يستخدم زاوية النظر ملقارنة ألابعاد
 يقدر مواقع وأبعاد ألاجسام
 يعرف خصائص صورة جسم معطاة بواسطة املرآة
 يوظف قانوني الانعكاس
 يوظف ظاهرة انعكاس الضوء

18

المخططات السنوية  -متوسط-

المخطــط السنوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الــرابـعــــــة

وزارة التربية الوطنية
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.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة(السنة الرابعة)

السنة الرابعة

المستوى الفصل

االسبوع

الميدان

األول

األسبوع الرابع من شهر
نوفمبر

المادة وتحوالتها

الثاني

األسبوع الثالث من شهر
فيفري

الظواهرالميكانيكية

وضعيات تقويمية تتناول نمذجة الفعل الميكانيكي وبعض
التطبيقات .

الثالث

االسبوع الثالث من شهر
أفريل

الظواهر الضوئية

وضعيات تقويمية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة
لألجسام(الصورة في المرآة المستوية)

وزارة التربية الوطنية

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مالحظات

تناول وضعيات تقويمية تتناول التفاعالت الكيميائية في المحاليل
الشاردية

14
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم األساسي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

المخطّطات السنوية
مادة التــربيــــة المــدنيــــــة
السنة الرابعة من التعليم المتوسط

سبتمبر2018

وزارة التربية الوطنية
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المقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،2019-2018و سعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة
اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل
مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج ،
وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن
الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة
المستمرّة ،
وعليه ،نطلب من السادة المفتشين مرافقة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها حيّز
التنفيذ ،والتد ّخل باستمرار ،إلجراء ك ّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل
إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في هذا الشأن .

وزارة التربية الوطنية
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مذكرة منهجية
بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،كما
أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين ،اختالالت ف ي تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت  .مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى
تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس
و تسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية الفاعلين .تتمثل تلك األدوات في المخطط السّنوي لبناء
التعلمات  ،المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين
بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.
سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ
و هومخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويُبنى
على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط ؛تبعا للم ادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه التلميذ في
حياته المدرسية أو االجتماعية و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة
و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي:
الكفاءةالختامية للميدان األول (المجال الجغرافي ) :يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية
و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه

هذه الكفاءة تتمحور حول وضعية شاملة (وضعية االنطالق) ،التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية على السطح
الظروف المناخية .ووضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية :
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛
وضعية تمكن من فهم أثر ظاهرة التباين و التنوع المناخي على السطح في آسيا االستوائية،
وضعية تثير التساؤل حول كيف تمكن إنسان المنطقة من التأقلم مع تلك الظروف ؟
ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.
أما المعالجة المحتملة فتظهر أثناء أو بعد إرساء التعلمات و تدور حول كل ما يمكن أن يشكل عائقا أو نقصا ،مثل عدم استيعاب أو فهم ظاهرة سقوط المطر طول السنة
في المنطقة االستوائية
فيما يخص االمتداد أو التوجيهات الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم
مفتاحية بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسا ن و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين ،هما السكان و التنمية و السكان و
البيئة
وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

 -2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي :هو مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة .،ينطلق؛بعد التقويم التشخيصي ،من الكفاءة
الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفي ،المنهجي و القيمي .كما يسمح هذا
المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل
المعايير
الكفاءة الختامية
* التمرّس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛
 التعرّف على مواقع آثار اإلنسان القديم وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛يوظّف اآلثار بشكل
ـ ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.
منهجي لوضـع كرونـولوجيـا
شرح العبارةالتالية ’ ’:اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’’.
الفصل
العصور القديمة واكتشاف
األول
نمط معيشة إنسان ما قبل
التاريخ.

 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :هو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات
المدمجة التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة .و يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة
في القسم .

مثال في المادة( تاريخ):
الما
دة
التا
ريخ

الم
ستوى
السن
ة األولى
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الف

األسبوع

الميدان

التعلمات المستهدفة بالتقويم

مالحظات

صل
األو
ل

األسبوع
الثالث من شهر
نوفمبر

الوثائق
التاريخية

وضعية(وضعيات) تتمحور حول خطوات دراسة
اآلثار و استعمال كرونولوجيا العصور القديمة (ما قبل
التاريخ والعصور الحجرية)

اآلثار كموضوع و وسيلة دراسة
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المخططات السنوية  -متوسط -

سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
الــمخطط ال ّ
السنـــــة الرابعـــــة

.1المخطط السنوي لتدرج التعلمات

املستوى:السنةالرابعة -الحجم الساعي 28سا
وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

الكفاءة الشاملة:في نهايةالسنةالرابعةمنالتعليماملتوسطيكوناملتعلمقادراعلىالتعبيرعنتمسكهبمبدأالعدالةواملساواةوالحريةواحترامحقوقاإلنسانوفقمانصعليهالدستور.
الكفاءة امليدان
الختامية
ينطلق من مبدأ املساواة أمام القانون للتأكيد على ّ
أهمية العدل في املجتمع

الحياة الجماعية

وزارة التربية الوطنية

هيكلة املقطع التعلمي
وضعية االنطالق :تتمحورحول أهمية العدل واملساواة عند ّ
فض الخالفات والنزاعات بين
ّ
الناس.

االمتداد في الوثيقة
املرافقة

االمتداد في دليل
األستاذ

وضعيات جزئية لتعلم املوارد:
نشاطات أو أداءات:
ّ
ُ
التعرف على الصلح والوساطة ّ
ّ
كحل
 نمط الوضعية التعلمية  :01تمكن املتعلم منّ ّ
ّ
سلميوحضاري
لفض النزاعات.
* وضعية ادماج جزئي.
ّ
 نمط الوضعية التعلمية  :02تقود املتعلم الى تحديد أجهزة القضاء املختلفة وإبراز دورها فيتحقيق االستقرار والسلم.
* وضعية ادماج جزئي.
 نمط الوضعية التعلمية  :03تسمح للمتعلم من انجاز تقرير عن جلسة ُصلح أومحاكمة.
* وضعية ادماج جزئي.
 وضعية تعلم اإلدماج الكلي :وضعية تتمحور حول تقمص املتعلم لدور الوسيط أو القاض يلحل نزاع قائم.
ّ
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :وضعية من خاللها يتم افتراض نزاع داخل القسم بينّ
تلميذين يستوجب حله بجلسة صلح من طرف زمالئهماوإنجاز تقرير عن ذلك.
املعالجة املحتملة :معالجة بعض االختالالت واملفاهيم الاامضة ملل:الصلح االجتماعي والصلحالقضائيالقانون .فوق الجميع .دولة القانون....

الحجم
الساعي

10سا
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المخططات السنوية  -متوسط -

ينطلق من نصوص مرجعية للتعبير عن تمسكه بحقوق اإلنسان والسلم واألمن.

الحياة املدنية

وزارة التربية الوطنية

 -1وضعية االنطالق :وضعية يعتمد فيها املتعلم على النصوص املرجعية الجزائرية والدولية
إلبراز مختلف أنواع حقوق االنسان وضرورة احترامها والدفاع عنها.
 -2وضعيات جزئية لتعلم املوارد:
 نشاطات أو أداءات: نمط الوضعية التعلمية :01وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على النصوص املرجعية لحقوقاالنسان واملنظمات اإلنسانية.
* وضعية ادماج جزئي.
 -نمط الوضعية التعلمية :02وضعية تتمحور حول كيفية مساهمة املؤسسات االجتماعية

10سا

والسياسية في تكريس حقوق األفراد بعد أدائهم للواجبات.
* وضعية ادماج جزئي.
ّ
 نمط الوضعية التعلمية :03وضعية تقود املتعلم إلى تبني فكرة أداء الواجب قبل ممارسةالحق أو املطالبة به.
* وضعية ادماج جزئي.
ّ
 وضعية تعلم اإلدماج الكلي :وضعية تتمحور حول مشاركة املتعلم في نشاط أو احياء مناسبةخاصة بحقوق االنسانأو تقمص شخصية ناشط حقوقي ُيدافع عن حقوق األطفال.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :وضعية تمكن املتعلم من تقييم الوضعالعاملي لحقوقاالنسان ودور الجزائر في احترام تلك الحقوق من خالل املواثيق الدولية والوطنية.
 املعالجة املحتملة :ملل :تالزم الواجبات والحقوق ،صعوبة فهم وشرح وتصنيف املوادالقانونية الخاصة بحقوق االنسان (الطفل .املرأة .الالجئين.أسرى الحرب...). ..
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المخططات السنوية  -متوسط -

يلتزم بمواد الدستور باعتباره القانون األسمى واملرجع االساس ي لسير ّ
مؤسسات الجمهورية.

الحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية

وزارة التربية الوطنية

وضعية االنطالق:تتمحور حول ابراز عالقة الدستور بالحياة الديمقراطية في تسيير مؤسساتالجمهورية.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد:
نشاطات أو أداءات:
ُ
 نمط الوضعية التعلمية :01وضعية تمكن املتعلم من التعرف على الدستور ومحتوياتهباعتباره مصدر أساس ي للتشريع.
* وضعية ادماج جزئي.
ُ
 -نمط الوضعية التعلمية :02وضعية يفسر من خاللها املتعلم عالقة الدستور بسير مؤسسات

08سا

الجمهورية.
* وضعية ادماج جزئي.
 نمط الوضعية التعلمية  :03وضعية حول ابراز أهمية احترام القانون لتحقيق العدل واالمنباعتباره مبدأ أساس ي للديمقراطية.
* وضعية ادماج جزئي.
ّ
وضعية تعلم إدماج املوارد :وضعية تسمح بفهم أن احترام وتطبيق الدستور (كقانون أسمى)
يحقق األمن والعدل ويجسد النظام الديمقراطي.
ّ
ُ
وضعية تقويم(وضعيات تقويم) الكفاءة :وضعية تمكن املتعلم من شرح وتحليل ديباجة
الدستور.
املعالجة املحتملة :صعوبة فهم بعض املصطلحات واملفاهيم أو بعض مواد الدستور السيما منها
ّ
تخص مؤسسات الجمهورية....
التي
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
السنـــــة الرابعـــــة

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

.2المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـص ي
الفصل األول
الفصل اللاني
الفصل اللالث
وزارة التربية الوطنية

ينطلق من مبدأ املساواة أمام القانون للتأكيد على ّ
أهمية العدل في املجتمع

ينطلق من نصوص مرجعية للتعبير عن تمسكه بحقوق اإلنسان والسلم واألمن

يلتزم بمواد الدستور باعتباره القانون األسمى واملرجع االساس ي لسير ّ
مؤسسات
الجمهورية

ّ
الحل السلمي للخالفات كأسلوب حضاري.
املساهمة في
إبراز أهمية ّ
مؤسسات القضاء في إرساء االستقرار والسلم.
إنجاز تقرير عن جلسة صلح أو محاكمة .
ترتيب املتعلم لحقوقه حسب أولوياته.
تبرير إنضمامه إلى مؤسسة حقوقية.
إقناع الاير بأسبقية الواجب عن الحق.

انتقاء مواد من الدستور متعلقة بتنظيم سير مؤسسات الجمهورية.
ربط العالقة بين الدستور والحياة الديمقراطية.
إبراز ما يمكن أن يترتب عن عدم احترام القوانين وأعراف املجتمع.
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المخطــط السنّوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الــرابـعــــــة

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية  -متوسط -

.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة

المادة

المستوى

التربية المدنية

السنة الرابعة
وزارة التربية الوطنية

الفصل
األول
الثاني

األسبوع
األسبوع الثاني
من شهر نوفمبر
األسبوع الثاني
من شهر فيفري

التعلمات المستهدفة بالتقويم

الميدان
الحياة الجماعية
الحياةالمدنية

األسبوع
الحياة الديمقراطية
الثالث الثالث من شهر ومؤسسات الجمهورية
أفريل

مالحظات

وضعية أو وضعيات تخصّ  :الصلح و الوساطة ،ومؤسسات القضاء.
 وضعية أو وضعيات تخصّ  :حقوق اإلنسان ( حقوقالطفل ـ حقوق المرأة)...

 وضعية أو وضعيات تخصّ :سيرمؤسّساتالجمهورية على ضوء الدستور.
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