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 المقدمــــة

، و سعيا لضمان  جودة الّتعليم و تحسين األداء التربوو   والبيوداجوجي لمواةولا  احةو حا  2019-2018في إطار تحضير الموسم الدراسي       

بوين ييود  الممارسوين التربوويين ماّططوا  سوةويا  ومدوا  لمول م ملوا للسوةدا   التي باشورتاا واارة التربيوا الوطةيوا، تضوم المةتشويا العاموا للبيوداجوجيا

في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فام وتةةيذ المةااج ،وتوحيد تةواول المضوامين   المرجعيا المعتمدة و المعمول باا في الميدان

هج المعواد  تابتاوا، والوذ  توّم توضويحم فوي الولوائف المرافقوا ل وّل موادة، ومون الةاحيوا المةاجيوا تسوم  هوذ  في إطار المقطم التعلّموي الوذ  توةّع لليوم المةوا

 الماّططا  بتوحيد سيرورة تةاول المقطم التعلّمي وتحقيف التوافف بيةم وبين ماطط التقويم البيداجوجي وماطط المراقبا المستمّرة . 

ا األساتذة ااةا ــ حديلي العاد بالّتدريس ـوـ   فوي قوراءة وفاوم  مبودي هوذ  الماّططوا  مون يجول وضوعاا  حّيوا ولليم، ةطلب من السادة المةتشين مرافق

ا للبيوداجوجيا ب ول التةةيذ، والتدّال باستمرار، حجراء  ّل تعديل يو تحسين يروةم مةاسبا وفف ما تقتضيم ال ةاءة المرةودة، شريطا إاطوار المةتشويا العامو

 مم اّتااذ  في هذا الشمن .إجراء تربو  ما

 مذكرة منهجية  

،ضورورة إلوادة الة ور فوي ممارسوا  29/04/2017ةتائج االستشارة الوطةيوا حوول التقوويملوالتي توجو  بةودوة حوول الموضووخ بتواري   بّية         

ي تةةيذ المةاهج بسوبب القوراءة جيور الةاجعوا لاوا وموا رافقاوا مون التقويم المعمول باا حاليا، ما يفرا  تقارير المتابعا الميداةيا للسادة المةتشين، اات ال  ف

واالرتقواء  التربوو  و تسوم  بتحسوين األداء تموي   مما دفم المةتشيا العاما للبيداجوجيا إلى تاويد الممارسين بمدوا  لمل توض  الرؤى وترفم االلتبواس

فيووا الةاللين.تتملوول فووي الماطووط الّسووةو  لبةوواء التعلمووا ، الماطووط السووةو  للتقووويم بووم،لم  بمحوود محوواور احةوو   يال وهووو ت وووين الم وووةين و احترا

ةيين بتةةيذ المةواهج البيداجوجي والماطط السةو  للمراقبا المستمرة ل ل مادة من المواد الدراسيا في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المع

 .المعاد  تابتاا
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 ناء التعلمات:المخطط الّسنوي لب-1
ءا  و هو ماّطط شامل لبرةامج دراسي ضمن مشروخ تربو ، يةضي إلى تحقيف ال ةاءة الشاملا لمستوى من المستويا  التعلّميا، اةط قا من ال ةا

  الاتاميا للميادين، وُيبةى للى مجمولا من المقاطم التعلميا المت املا. 

ف من مستوى من ال ةاءة الاتاميا التي توضم موضم التةةيذ من ا ل وضعيا مش لا شاملا بسياقاا العام  ل ماطط لتبعا للمادة المقررة، يةطل         

و جملا من الوضعيا  الجائيا المقترحا التي تةضي إلى وضعيا إدماج و معالجا محتملا. ما  المدرسيا يو االجتماليا قد يةادفم التلميذ في حياتمالذ  

من الوليقا المرافقا و دليل ال تاب المدرسي من يجل الت ةل األملل بسيرورة المقطم التعلمي الذ  مة  لم حجم سالي يحتو  الماطط للى توجياا  

 .تقدير  يوافف المدة ال اما لتةةيب ال ةاءة

من ال ةاءة الاتاميا التي  موا ب لسيرورة  إرساء التعلما  و التحقف من ةماء ال ةاءة،. يةطلف هو ماططالمخطط السنوي للتقويم البيداغوجي: -2

قويم التعلما  المرتبطا بمر با  ال ةاءة المسطرة في المةااج و التي تستادف الجواةب الل لا: المعرفيا، المةاجيا و القيميا.  ما تتؤطر بمعايير تسم  ب

 يسم  هذا الماطط بتلمين مجاود المتعلم بتقديم م ح ا  و توجياا  تربويا من يجل التعديل

هو ماطط يتضمن لددا محددا من الوقةا  التقويميا حسب الحجم السالي الممةو  ل ل مادة  مستادفا  المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

س     من ةةالتعلما  المدمجا التي تقيس المر با  الل ث لل ةاءة. و يلمن مجاود المتعلم بمة  ل ما دالا للى تح مم في الموارد و تجةيدها في مش

 . لائلا الوضعيا  المعالجا في القسم
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 في التعليم المتوسط ستجدا  مةااج مادة اللغا العربيام                                   

 ملمح التخّرج من مرحلة التعليم المتوسط

ال ةاءة الشاملا 
 للمرحلا

ال اللغا العربيا  مداة للتة ير وا تساب ي ون المتعلم قادرا للى استعم في ةاايا مرحلا التعليم المتوسط،
المعارف األدبيا والعلميا وتبليغاا  مشافاا و تابا بمساليب ماتلةا وفي وضعيا  تواةليا دالا ، وتو يةاا لبر 

 الوسائط الت ةولوجيا..

 يةام  مضمون الاطاب المةطوف من يةماط متةولا ويتجاوب معاا،.. فام المةطوف

 التعبير الشةو 
ةل مشافاا بولي وبلسان لربّي معّبـرا لن رييم، موّضحا ومعل  وجاا ة ر  ، في المواقف األدبيا يتوا

 والعلميا ولبر ماتلف الوسائط وفي سياقا  ماتلةا.

 فام الم توب
يقـري  قراءة تحليليا ةقديا واليا ةةوةا يدبيا وللميا مر با ويةاماا، من وسائط ماتلةا مش ولا يو جير 

 مش ولا.

 يةتج  تابا ةةوةا مةسجما في سياقا  ماتلةا، يدبيا، للميا، لقافيا. ومشاريم لاا دالال  اجتماليا التعبير ال تابي

 

 ملمح التخّرج من أطوار التعليم المتوسط

 الّطور األّول )السنة األولى(

      الشاملة  الكفاءة
 للطور

شافاا بلسان لربّي ، ويقـري قراءة مسترسلا مةغما  ةةوةا يتواةل م الطور األول من التعليم المتوسط،في ةاايا 
 متةولا األةماط مش ولا جائيا  ويةاماا، ويةتج ةةوةا  تابيا  مةسجما مو ةا رةيد  اللغو  في وضعيا  تواةليا دالـا.

 معـم.  يتواةل مشافاا بلسان لربّي، ويةام معاةي الاطاب المةطوف  من يةماط متةولا ويتةالـل  فهم المنطوق

 يةتج اطابا  شةايا محـترما يساليـب تةاول ال لما، في وضعيا  تواةليا دالّا. التعبير الشفوي

 فهم المكتوب
يقري قراءة مسترسلا مةغما ةةوةا ةلريا وشعريا متةّولا األةماط، محترما ل ما  الوقف، ويعّبر لن فامم لمضموةاا، ال 

 ئيا.تقـّل لن مائا ولماةين  لما مش ولا جا

 التعبير الكتابي
يسطر، 10يةتج  تابا ةةوةا مةسجما متةّولا األةماط بلغا سليما، مم التح م في اطاطا ةمطي السرد والوةف ال تقّل لن 

 في وضعيا  تواةليا دالّا.
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 ماطط تة يم التعلما  لسةوا  التعليم المتوسط
 

 الحجم الساعي المقرر لسنوات التعليم المتوسط - أ
                  

 الحجم السالي األسبولي المستوى

د 30سا و  5 السةا األولى المتوسطا  

د 30سا و  5 السةا اللاةيا المتوسطا  

د 30سا و  4 السةا اللاللا المتوسطا   

سا 5 السةا الرابعا المتوسطا   

 
 مفاهيم مهيكلة :

:   التقويم التشخيصي         
إلى التعلما  القبليا لتشايةاا وتلبيتاا ، من يجل إرساء موارد جديدة لدى المتعلمين ، قةد المساهما في إةماء يضمن الرجوخ                       

 ال ةاءة الشاملا، ، وُيبةى حسب الاطوا  اآلتيا :
 ـ تحليل قبلي للمادة الدراسيا.

 ـ ضبط الموارد المستادفا) معرفيا، مةاجيا، قيم ومواقف و ةاءا  لرضيا( .
د فترا  البحث واالست شاف والاي لا واحدماج والتقييم والمعالجا.ـ تحدي  

ئيا تتضمن السةا الدراسيا مجمولا من المقاطم، يستغرف  ل مةاا فترة امةيا معيةا ويساهم في تةميا ال ةاءة الشاملا لبر وضعيا  تعلّميا جا
الم تسبا واستعمالاا استعماال ةحيحا  في حل وضعيا مش لا اةط قيا. ووضعيا  إدماج وتقويم ُتؤد  إلى اةجاا لمل مر ب يضمن تجةيد الموارد  

 
: المقاربة النصية -     

الوةع هي ااتيار بيداجوجي يقتضي الربط بين التلقي و احةتاج، ويجسد الة ر إلى اللغا بالتبارها ة اما يةبغي إدرا م فوي شوموليا، حيوث ُيتاوذ         
       روخ اللغووا، ويملوول البةيووا ال بوورى التوي ت اوور فياووا  وول المسووتويا  اللغويووا و الةوووتيا و الدالليووا و الةحويووا والةوورفيا محوورا يساسوويا توودور حولووم جميووم فوو

تةواول الوةع للوى  و األسلوبيا ، وباذا يةب  الةع) المةطوف يو الم توب( محور العمليا التعلّميا، ومن ا لاما تةمى  ةاءا  ميادين اللغا األربعوا، ويوتم
 ستويين:م
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)المعجم اللغو  ،الدالال  الة ريا...( إذ يعتبر الةع مجمولا جمل مر با  يح ام للى و يةا المر با  الةةيا:  ويتعلف بإةدار ـ المستوى الداللي

  مترابطا تحقف قةدا تبليغيا  وتحمل رسالا هادفا . 

ل تجاةسا ةسقيا ، ُيحدد األدوار الو يةيا لل لما .: ويقةد بم الجاةب التر يبي لوحدا  الجملا التي تش المستوى النحويـ   

: يقتر  المةااج تةاول ماتلف األةماط مم التر يا للى األةماط المبيةا في الجدول يدةا  .أنماط النصوص في التعليم المتوسط -  
 

من التعليم المتوسط الطور األول الطور  

 األولى السةا

 السرد و الوةف الةمط الغالب

 

 م1سالمقطع التعلّمي :سيرورة 

          يستهل كل مقطع بوضعية مشكلة انطالقية )الوضعية األم(  من إنتاج المعلم: وهي وضعية لها القدرة على استدعاء كل الموارد الموضحة  -

       مهمات تتحول  ثالثرض في مخطط التعلمات الخاصة بالمقطع )الموارد المعرفية، المنهجية، القيم والمواقف، والكفاءات العرضية( تنتهي بع

 ) تنجز في حصة إنتاج المكتوب ( كل منها إلى وضعية جزئية في كل أسبوع

في شكل تصاعدي لولبي  لحل  الوضعية األم   خالل كل األسبوع تدمج فيها الموارد المكتسبةات الوضعيات الجزئية هي وضعيات معبرة عن المهم   -

 في آخر المقطع

 أسابيع التعلم: منضمنهجية تناول المقطع 

         يتناول في بداية األسبوع البيداغوجي و يستهدف كفاءة اإلصغاء و التحد ث حيث يستمع إلى خطابات وصفية : و إنتاجه ميدان فهم المنطوق -

ة.وضع، ويفهم معاني الخطاب و يتفاعل معه ثم  يعيد إنتاجه مشافهة بلغة سليمة في بالوضعية الجزئية  ةمرتبطو سردية   يات تواصلية دالـ 

   يقرأ نصوصا نثرية و شعرية متنوعة األنماط قراءة تحليلية واعية .ميدان فهم المكتوب ) قراءة مشروحة + قواعد اللغة + دراسة النص األدبي ( -

 و يعبر عن فهمه لمضمونها ويصدر في شأنها أحكاما .

عة اكتابة ، : ينتج ميدان إنتاج المكتوب - و يوظف مكتسباته اللغوية  يغلب عليها النمطان السردي والوصفي ألنماط بلغة سليمةنصوصا منسجمة متنو 

  أسطر. 10ال تقل  عن والبالغية و التقنية و يضمنه قيما ومواقف مناسبة للموضوع 

 منهجية تناول المقطع في األسبوع الرابع:

، تكون قادرة على تحديد مستوى تواصلية دالة  وضعيات مركبةعن طريق ) حصتان (لإلدماج والتقويم البيدغوجي يخصص األسبوع الرابع  

 اكتساب الكفاءة المرصودة.
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 م1س ات:لمخّطط الّسنوي لبناء التعّلمــ ا/1
 

 مستوى من الكفاءة الختامية
 

توجيهات من المنهاج والوثيقة  هيكلة تعلّمات المقطع الميدان
 المرافقة

 الحجم الزمني طعالمق المشاريع 

 األسبوع األول التقويــــــــــــــــــــــــــــــــم التشخيصـــــــــــي

 ستمم إلى اطابا    سردياي

 
 شةايا مقدما  سرديا  يةتج

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

لاد والدك من الّسوف ُمحّم  :مش لا يم وضعيا اةط قيا  -
ماا ل م مبتسما وهو باللياب الجديدة واألدوا  المدرسّيا ،قدّ 

يقول: هذا المطلوب مةّي يّما المطلوب مة م فالدراسا بجّد 
والحرع الحرع للى ةلا الّرحم بية م ،حاف وا للى 
الموّدة بية م و وةوا يبةائي  البةيان الشام  يشّد بعضم 

 بعضا.
 الماما :

 االلتااا باالةتماء للعائلا واألسرة. -
 الحةا  للى ةلا الّرحم. -
 لى إة   ذا  البين داال العائلا الواحدة.العمل ل -

ـ اطابا  مةطوقا سرديا تتةاول محيط األسرة تتضمن 
 قوالد الاطاب الشةو .

 سرديا حول موضوخ العائلا  إةتاج شةايا مقدماــ 

 
تّم تةاولم بةةا لاما في 

 المرحلا االبتدائيا .
 مرالاة حديث اآلار
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03 
 وةةف يسابيم

فام  سرديا بمداء حسن ةةا يقري
 الم توب

 ةةوع سرديا )ةلريا وشعريا(
 تقةيا المقدما السرديا((ــ اطاطا الةّع الّسرد 

 ــ ل ما  الوقف
 الرةيد اللغو  -

 ــ يامةا الةعل 
 ـ الضمير ويةوالم .

 ــ الةالل

القراءة الجاريا المةاسبا 
 لمعاةي الموضوخ

 
 يحترم ل ما  الوقف

يةتج   مقدما بالتر يا للى 
 ةمط السرد 

 

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعيا الجائيا األسبوليا األولى 
  رد  واطاطا ةمطمــ تةميم الةع السّ 

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاةيا   
 ــ تقةيا تحرير مقدما     

استادام اةائع الةمط 
 المستادف



-متوسط  -المخططات الّسنوية   
 

 9                                                                                                                                                                                             وزارة التربية الوطنية                                              
 

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاللا
العائليا حول الحياةتحرير مقدما بةمط سرد   -  

 إدماج في الميدان الواحد لحل المش لا األم -
إةجاا الوضعيا احدماجيا التقويميا ) إدماج ما بين  -

 الميادين (
 1+المراقبة المستمّرة  ـعمعالجـــة للمقطـــ

 

 ستمم إلى اطابا  وةةياي

 يةتج شةايا مقدما  وةةيا 

فام 
المةطوف 

 تاجموإة

تاّية  مؤسستك باألل م األّم : المش لا الوضعيا االةط قيا 
الحدث الوطةّيا احتةاء بذ رى اللورة المجيدة،يلجب  باذا 

واستشعر  ل ما اللورة المبار ا ،فحّدل  اميلك قائ : تمام 
 –االحتةال باللورة المجيدة ين ةةقل ألقراةةا ما  ان لليم الشاداء 

 م للوطن وجاياتام لم بعد االستق ل." في حّبا -رحمام هللا
 الماما :

 يعتّا باالةتماء للوطن  -
 يحترم رموا  ويقّدساا -
 ُيةّمي رو  التضامن والتعاون من يجل تطوير . -
 المدرجا)مشافاا و تابا(بتو يف الموارد يةتج مقدما وةةيا -
 اطابا  وةةيا  متةولا مرتبطا باحةسان والوطن  ـ

مقدما بالتر يا للى الةمط الوةةي )حول حب ّ  -ياشةا–ــ  إةتاج 
 الوطن(

 
 
 

يحّدد الة رة العاما 
 للاطاب
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 يسابيم وةةف

يقري ةةا وةةيا بمداء حسن، 
ويستارج ف رتم العاّما ويف ار  

 األساسيا

فام 
 الم توب

ةةوع متةولا شعريا وةلريا  مش ولا جائيا يغلب للياا  -
 الوةف

 ــ اطاطا الّةمط الوةةي
 ــ ل ما  الوقف .
 ــ الةع   الحقيقي 
 ــ الةع  السببي 

 ــ الحال 

ــ يقري جارا قراءة 
 مسترسلا ويداء مةّغم
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يحّرر مقدما مرّ اا للى ةمط  

 الوةف 

احةتاج 
 ال تابي

األسبوليا األولى  الوضعيا الجائيا  
 ــ تةميم الةع الوةةي واطاطا ةمطم 

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاةيا 
 ــ تقةيا تحرير مقدما بةمط الوةف 
 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاللا 

 ــ تحرير مقدما بالتر يا للى ةمط الوةف  
 )حول حب  الوطن(

 إدماج في الميدان الواحد لحل المش لا األم -
 الميادين(ما بين  )إدماجإةجاا الوضعيا احدماجيا التقويميا   -

 

إةتاج ةّع يتةاول تحرير 
 مقدما 

 معالجــــــــــــــــــــــــــــةللمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع
 2+ المراقبة المستمّرة 

 

ستمم إلى اطابا  وةةيا ي

وسرديا للوقوف للى 

 موضولاا 

 فقرة سرديا وةةيايةتج شةايا  

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

ةورة االدة تلك التي األّم : المش لا الوضعيا االةط قيا 
وهو  -ةلّى هللا لليم وسلّم –الّدها الّتاري  لع يمةا محّمد 

لقريش:"ما ت ةون يةى في فت  م ا يعةو لن الّةاس قائ  
فالل ب م؟ "قالوا: ايًرا يخ  ريم وابن يخ  ريم ، فقال: 

اذهبوا فمةتم الطلقاء، ال تلريب للي م اليوم، يغةر هللا لى "
 ."ول م

 الماّما :
 -ةلّى هللا لليم وسلّم –يتبّين ل ما الرسول  -
 يتةّتُ  للى ل ماء احةساةيا جمعاء -
 -ةلّى هللا لليم وسلّم –ُيبرا إلجابم بع ما الرسول  -
تو يف  يةتج فقرة سرديا وةةيا )مشافاا و تابا(  -
 موارد المدرجاال

ــ اطابا  متةولا )وةةيا وسرديا( مرتبطا بع ماء 
 احةساةيا .

يا وةةيا ) حول ل ماء ــ إةتاج شةايا فقرة سرد
 احةساةيا(

 
يبرا لةاةر الاطاب 

 األساسيا
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يقري ةةوةا سرديا وةةيا  

بمداء حسن، ويستارج ف رتاا 

ويف ارها األساسيا و  العاّما

 يبد  رييم فياا، 

فام 
 الم توب

ةةوع متةولا شعريا وةلريا  مش ولا جائيا يغلب 
 للياا الوةف والسرد 

األلف الليةا في األسماء واألفعال -  
 ــ ل ما  الوقف.

ةائب الةالل -ـ المةعول بم  
 .ـ المةعول المطلف 

 ـــ التشبيم

 يح م للى يف ار الّةع

رة بمسلوبم لمر اا يحّرر فق
 للى ةمطي الّسرد والوةف 

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعيا الجائيا األسبوليا األولى 
 ــ تقةيا الوةف الماد  

  اللاةياالوضعيا الجائيا األسبوليا 
 ــ تقةيا الوةف المعةو  .

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاللا 
ــ يحّرر فقرة يغلب للياا السرد والوةف حول 

خ ل ماء احةساةيا موضو  
 إدماج في الميدان الواحد لحل المش لا األم -

إةجاا الوضعيا احدماجيا التقويميا ) إدماج ما بين  -
 الميادين (

استادام اةائع الةمط 
 المستادف

 معالجــــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع
 1ـــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــــــيالتقويــــــــــــــــــ

 
 

ستمع إلى خطابات   وصفية وسردية ي

للوقوف على موضوعها، ويعّبر عن 

 فهمه لها .

 يلّخص شفهيا خطابات سردية وصفية 

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

طتك حضر  مسابقا ف رّيا لتشجيم متوسالوضعيا االةط قيا األّم : 
المتوّسطا   وحين احل ن لن الةتيجا الةاائيا وقف جميم ت ميذ

المشار ا وقةا تحّيا للجماور الحاضر متبادلين التااةي مم ت ميذ 
المؤسسا الةائاة: هذا يمد  تواضعام ،وذاك ُيشيد بمستواهم العلمّي 

ورد.ُذهل  من هذا الّسلوك ر ُيسرخ في ت ريمام بباقا من الالممتاا،وآا
لّدال للى رقي إةساةّي ،و مال حضارّ  ،وااطب  اميلك قائ : ه ذا ا

 هي لمار االلتاام باألا ف ال ريما واآلداب العاما.
 الماما :

 يعتّا باألا ف الةاضلا. -

 يعي المعارف التي 
 يتوافر عليها الخطاب
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 ُيدرك يهميا التحلّّي باا. -
 ياتار يةدقاء  وفف معايير يا قيا. -

 رجةيلّخص  )مشافهة وكتابة( بتوظيف الموارد المد  -
خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع األخالق  تتضمن قواعد ــ 

 الخطاب الشفوي.
 نصوص  سردية وصفية )حول األخالق(-شفهيا -ــ تلخيص 

يقرأ النّص بأداء حسن، ويستخرج 

 فكرته العاّمة وأفكاره األساسية 

ويبدي رأيه فيها، ويستخرج الظواهر 

 اللغوية 

 

فام 
 الم توب

 نصوص متنوعة شعرية ونثرية  مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف والسرد 
 ــ التاء المربوطة والمفتوحة.

 ــ المبتدأ والخبر 
 تها ــ كان وأخوا

استعمال القاموس 
 للبحث 

 عن معاني الكلمات

 
 تلخيص نصوص  سردية ، وصفية .

 

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعية الجزئية األسبوعية األولى 
 ــ ما يفيد الّربط 

 الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية 
 ــ تقنية التلخيص 

 الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة 
ية  )حول موضوع األخالق(تلخيص نصوص سردية وصف  

 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -
(ويمية ) إدماج ما بين الميادينإنجاز الوضعية اإلدماجية التق -  
 

ــ استخدام الروابط 
 المناسبة

 معالجـــــــــــــــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــــع
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ة ستمع إلى خطابات   وصفية وسرديي

للوقوف على موضوعها، ويعّبر عن 

 فهمه لها بالتفاعل معها، 

شفهيا  فكرة باعتماد نمطي  ــ يوّسع

 الّسرد والوصف 

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

مازلت تسمع يوميا أنباء عن ضحايا ُجدد للعبة " الحوت الوضعية االنطالقية األّم : 
 الّتواصل االجتماعّي. األزرق" القابعة مثل الوحش في فضاء األنترنت،وفي شبكات

زمالءك من مغّبة السقوط  ُمحّذرا في المتوّسطة لّنادي العلمّي ل قف بصفتك رئيسا 
 شارحاً لهم الخطط الخبيثة لهذا البرنامج وغيره.في هذا الفخ اإللكتروني ،

 المهمات:
 ُيدرك خطورة االكتشافات العلمية الحديثة في محيطه االجتماعي والمدرسّي. -
 ر منها وُيفّسر أساليبها الخطيرة.ُيحذّ  -
 ُينجز معرضا للصور لهذه البرامج الخطيرة . -
 يوّسع فكرة  )مشافهة وكتابة( بتوظيف  الموارد المدرجة -

منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع العلم واالكتشافات العلمية  ــ خطابات
 تتضمن قواعد الخطاب الشفوي.

ى نمطي السرد والوصف ) في موضوع العلم ــ توسيع فكرة شفهيا بالتركيز عل
 واالكتشافات العلمية(

يوظف العبارات 
 المناسبة للسرد 
توظيف الصفات 

 المادية و المعنوية
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يقرأ النّص بأداء حسن، ويستخرج 

فكرته العاّمة وأفكاره األساسية ويبدي 

، ويستخرج الظواهر اللغوية رأيه فيها

 ويستنتج  ضوابطها.

فام 
 الم توب

 ـ نصوص متنوعة شعرية ونثرية  مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف والسرد 
 همزة القطع. -

 ـ إن و أخواتها
الجمع وأنواعه -  

 ــ الطباق 
 

 
 البناء السليم للجمل

ينتج  فقرة سردية وصفية يوّسع فيها 
لّ عن سبعة أسطر فكرة في فقرة ال تق

. 
 

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعية الجزئية األسبوعية األولى 
التفاضل يفيد ما -  

 الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية 
ما يفيد التوكيد -  

 الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة 
ــ توسيع فكرة في فقرة سردية وصفية )حول موضوع العلم واالكتشافات 

ن سبعة أسطرالعلمية (ال تقلّ ع  

 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -
إنجاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ) إدماج ما بين الميادين ( -  

التوظيف الصحيح 
لقواعد الّنحو 

 والّصرف واإلمالء
 

 3ّرة+المراقبةالمستمع معالجــــــــــــــــــــــــــــةللمقطــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستمم إلى اطابا  وةةيا ي

وسرديا للوقوف للى 

موضولاا، ويعّبر لن فامم لاا 

بالتةالل معاا، محّددا موضوخ 

 الاطاب ولةاةر  .

ـــ يعلّف شةايا للى يف ار يو 

مواقف يو م اهر ...  الاطاب 

السرد  بالتر يا للى ةمطي

 والوةف .

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

 صلّى هللا عليه وسلّم –تذّكرت قول رسول هللا : الوضعية االنطالقية األّم 
" تهادوا تحابوا " وأنت تتأّمل وجه والدتك شمس الحنان وقمره،ُمترّددا 

 في نوع الهدية  التي ستهديها إّياها يوم العيد.
 المهمات :

 يستشعر فرحة العيد وُيحاول المشاركة فيها. -
 يصف فرحة العيد على وجوه األحباب واألصدقاء. -
 ُيدخل فرحة العيد على نفوس المحتاجين والمعوزين -
يعلّق على فكرة أو موقف )مشافهة وكتابة(بتوظيف الموارد المدرجة  -

الوضعية االنطالقية األّم : انطالقا من محور األعياد يعلّق على فكرة أو 
 موقف )مشافهة وكتابة(بتوظيف الموارد المدرجة 

بط بموضوع األعياد  تتضمن قواعد ـ خطابات منطوقة سردية وصفية ترت
 الخطاب الشفوي.

 ــ التعليق شفهيا على خطاب سردي وصفي في موضوع األعياد.
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يقري الةّع بمداء حسن، 

ويستارج ف رتم العاّما ويف ار  

 األساسيا 

ويبد  رييم فياا، ويستارج 
ال واهر اللغويا ويستةتج  
ضوابطاا.و يستارج القيم 

 الواردة في الةعّ 

فام 
 الم توب

ةةوع متةولا شعريا وةلريا  مش ولا جائيا يغلب للياا 
 الوةف والسرد 

 ــ الاماة ومواضعاا.
يسماء احشارة -  
 األسماء الموةولا -

معايةا مواطن الجمال 
 لتذّوقم الةةي في الّةع

ـــ يحّرر  فقرة سرديا وةةيا 
يعلّف فياا للى ف رة يو مشاد يو 
م ار... ال تقّل لن لماةيا يسطر 

. 

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعيا الجائيا األسبوليا األولى 
 ــ ما يةيد التشبيم

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاةيا 
 ــ آداب تةاول ال لما 

اللاللا  الوضعيا الجائيا األسبوليا  
تحرير فقرة يعلف فياا للى ف رة يو مشاد يو  -

م ار..موضوخ مرتبط باأللياد ال تقّل لن لماةيا يسطر، 
 بالتر يا للى ةمطي السرد والوةف.

 إدماج في الميدان الواحد لحل المش لا األم -

قا من تحرير فقرة اةط 
 سةد مةّور
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إةجاا الوضعيا احدماجيا التقويميا ) إدماج ما بين  -
 الميادين (

 2تقويـــــــــــــــــــــــــــم فصلــــــــــــــــــــــــــــي للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع معالجــــــــــــــــــــــــــــة
 

ستمع إلى خطابات   وصفية ـــ ي

وسردية للوقوف على موضوعها، 

ويعّبر عن فهمه لها بالتفاعل معها، 

 حّددا موضوع الخطاب وعناصره.م

ــ  يناقش شفهيا فكرة أو موقفا أو 

 مظهرا ...في خطابا ت وصفية سردية 

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

نّظمت متوسطتك رحلة ترفيهية لحديقة غّناء الوضعية االنطالقية األّم : 
في فصل الّربيع تكريما للتالميذ النجباء ،وقد أعجبت أّيما إعجاب 

بة ،إذ تجلّى ذلك في رغبتك الشديدة في وصفها ألصدقائك بمناظرها الخالّ 
 الذين طالما حلموا بمثل هذه المناظر الجميلة.

 المهمات:
 يصف جمال الطبيعة كما شاهده في الحديقة الغّناء. -
 ُيبرز أثر جمال الطبيعة على نفسه . -
  تفعيل الّنادي األخضر بالمتوّسطة.ُيساهم في  -
 وقف )مشافهة وكتابة( بتوظيف الموارد المدرجةمناقشة فكرة أو م -

ــ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع االصحة  تتضمن 
 قواعد الخطاب الشفوي.

ــ مناقشة  فكرة أو موقف أو مظهر ...في خطاب شفهي سردي وصفي 
 حول الطبيعة

 
يحّدد لةاةر الموةوف 

 ويتتبم يحدالم
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يقرأ النّص بأداء حسن، ويستخرج 

 فكرته العاّمة وأفكاره األساسية 

ويبدي رأيه فيها، ويستخرج الظواهر 

 اللغوية ويستنتج  ضوابطها.

يستخرج القيم الواردة في النّص 

 ويعلّق عليها

فام 
 الم توب

نصوص متنوعة شعرية ونثرية  مشكولة جزئيا يغلب عليها الوصف 
لسردوا  

 ــ الّرسم اإلمالئي 
المفعول المطلق . -  
المفعول معه  -  
 

يحدد المةردا  الجديدة 
 ويبحث لن معاةياا 

يحرر موضوعا يناقش فيه فكرة أو 
قيمة مع التركيز على نمطي السرد 
 والوصف ) ال تقلّ عن تسعة أسطر(

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعية الجزئية األسبوعية األولى 
التشبيه والتفاضل   ــ ما يفيد  

 الوضعية الجزئية األسبوعية الثانية 
تحرير نّص سردي وصفي  انطالقا من وضعية مناسبة  -  

 الوضعية الجزئية األسبوعية الثالثة 
يناقش فيها فكرة أو قيمة ومواقف )في موضوع الطبيعة( ال تقلّ عن 

 تسعة أسطر
 إدماج في الميدان الواحد لحل المشكلة األم -

 ي تب ةةا يضمةم 
ا بقيما و مواقف مةاس

 للموضوخ
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  (جاز الوضعية اإلدماجية التقويمية ) إدماج ما بين الميادينإن -

 للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع   معالجــــــــــــــــــــــــــــة 
 4المستمّرة  +المراقبة

 

 

ستمم إلى اطابا    ـــ ي

وةةيا وسرديا للوقوف للى 

موضولاا، ويعّبر لن فامم 

لاا بالتةالل معاا، محّددا 

 موضوخ الاطاب ولةاةر .

 يةتج اطابا  شةايا 

 في وضعيا  تواةليا دالّا.

فام 
المةطوف 
 وإةتاجم

 كم ُيؤلمك الوضع الصحّي لزميلك الوضعية االنطالقية األّم : 
في الفصل ،وهو ُيعاني يوميا  نوبات الّصرع ،وكم ُيعجبك إصراره 

راعه مع هذا الداء. كنت دائما تقول لزمالئك : الّصحة تاج على وص
 رؤوس األصّحاء ال يراه إالّ المرضى"

 المهمات:
 يستشعر نعمة الّصحة. -
 ُيساعد زمالءه ذوي االحتياجات الخاّصة ،والمرضى منهم تحديدا. -
 ُيحافظ على صحة بدنه ،وُيعلّم ذلك غيره في محيطه المدرسّي. -
ات شفوية وكتابية متنوعة األنماط مع التحّكم في النمطين ينتج خطاب -

 السردي والوصفي بتوظيف الموارد المدرجة
ــ خطابات منطوقة سردية وصفية ترتبط بموضوع الّصحة  تتضمن 

 قواعد الخطاب الشفوي.
 ــ إنتاج خطاب شفهي سردي وصفي حول موضوع الصحة .

 

 
 

يتةاول  المتعلّم 
ال لما واةةا 

 ساردا

ةجاا مجلا إ
حائطيا حول 
يضرار 
 التدايــــــن
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يعّبر لن فامم لمضمون 
ةةوع ، ال تقـّل لن مائا 
 ولماةين  لما مش ولا جائيا.

فام 
 الم توب

ةةوع متةولا شعريا وةلريا  مش ولا جائيا يغلب للياا 
 الوةف والسرد .

 األلف الليةا في األسماء واألفعال -
 ـ الّتو يد ـ

 ـــ البدل 

يتولى ترتيب 
 األف ار وةقدها 

يةتج  تابا ةةوةا مةسجما 
متةّولا األةماط بلغا سليما، 
مم التح م في اطاطا ةمطي 
السرد والوةف ال تقّل لن 

يسطر، في وضعيا   10
 تواةليا دالّا 

احةتاج 
 ال تابي

 الوضعيا الجائيا األسبوليا األولى 
 الوةف  ملب لليــ إةتاج موضوخ يغ

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاةيا 
 السردموضوخ يغلب لليم  -

 الوضعيا الجائيا األسبوليا اللاللا 
ال تقّل لن لشرة  إةتاج موضوخ يغلب لليم الوةف و السرد-

 يسطر 

تحرير ةع 
مت امل في تقةيا 

 معيةا
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 إدماج في الميدان الواحد لحل المش لا األم -
 ا بين الميادين (إةجاا الوضعيا احدماجيا التقويميا ) إدماج م -

 3تقويـــــــــــــــــــــــــــم فصلــــــــــــــــــــــــــــي للمقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع معالجــــــــــــــــــــــــــــة

 
 
 

     األولى من ميدان احةتاج ال تابي ، والعرض يتّم في آار المقطم .يتّم تةاول لةاةر المشروخ وتحديد الماام في الحةا :  مالحظة 
 يسبولا في السةا الدراسيا(. 32يسابيم لماتلف يش ال التقويم.) 04ماةةا لبةاء التعلما  و  يسبولا 28يةجا هذا الماطط ا ل    
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 يـــم البيداغوجــقويلتّ السنّوي لط ــمخطال
متوّسطمن التعليم ال السنـــــة األولــــــى  
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 :  البيداغوجي ـ المخّطط الّسنوي للّتقويمــ 2

 

 الختامية الكفاءة معايير التحكم في الكفاءة:

 
 

ــ يتحدث بلغا سليما لن موضوخ يتعلّف بالحياة العائليوا مر واا للوى 
 مقدما سرديا

 ليا يلتام باطاطا الّةمط السرد  ــ يحرر مقّدما فقرة لن الحياة العائ
 ــ يحاف  للى ل ما  الوقف
لّسرد )الماضوي ـوـ المضوارخ الودال للوى ــ يو ف األفعال التي تادم ا

 الماضي( 
 ـــ يستادم الضمائر المةةةلا والمتةلا .

ـوووووـ يةوووووتج مشوووووافاا و تابوووووا  1
يغلب للوى مقوّدمتاا الوّةمط اطابا  

الّسرد  بتجةيد موارد تتعلّف بمقطم  
 الحياة العائليا.

الفصل األول      يو بشاةويا  . ــ يتحّدث بلغا سليما لن موضوخ يتعلف بحوب الووطن 
 ل يما .

 ــ يحّرر فقرة لن حب الوطن يو لن شاةيا ل يما .
 ـــ يلتام باطاطا الةمطين الّسرد  والوةةي

 ــ يحاف  للى ل ما  الوقف
ــ يو ف األفعال التي تادم الّسرد )الماضوي ـوـ المضوارخ الودال للوى 

 الماضي( 
 ــ يوّ ف الّةع  والحال )ادما لةمط الوةف(

افاا و تابووا فقوورة  ـووـ يةووتج مشوو 2
      يغلوووووب للياوووووا الّةمطوووووان الّسووووورد 
   و الوةوووةي تتعلوووف بمقطوووم الووووطن  

 و بالشاةيا  الع يما .
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 ــ يلاع يو يوّسم شةايا بلغا سليما ف رة تتعلّف باألا ف يو العلم
ةا لن موضوخ يتعلّف باألا ف يو العلم   ــ يحّرر ملّاً

 ـــ يحترم تقةيا التلايع
فقرة )ال تقّل لن سبعا يسطر( يوسم فياا ف رة تتعلف ـــ يحّرر 

 باألا ف يو بالعلم.
 ــ يحترم تقةيا الّتوسيم 

 ــ يلتام بالةمطين الّسرد  والوةةي
ــ يوّ ف بش ل ةحي  قوالد الّةحو والّةرف واحم ء  

يةتج مشافاا و تابا )تلايةا 
يو توسيعا (لةقرة يغلب للياا الّةط 

 الوةةي والسرد 
لّف باألا ف وبالعلم .تتع  

 

 الفصل الثاني

 
 ـ يعلّف يو يةاقش شةايا بلغا سليما للى ف رة تتعلّف باأللياد يو

 بالةحا
ــ يحّرر فقرة )ال تقّل لن تسعا يسطر( يعلّف فياا يو يةاقش ف رة 

 بالةحا. تتعلّف باأللياد يو
 ــ يحترم الّةمط الّسرد  و الوةةي.

 الّةحو والّةرف واحم ء ـــ يوّ ف بش ل ةحي  قوالد
 

تتعلّف ب تابا فقرة )للتعليف يو 
مةاقشا ف رة (يغلب للياا الّةمط 
الوةةي والّسرد  تتعلّف باأللياد 

 وبالةحا .

 الفصل الثالث
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 ةللمراقبة المستمرّ  السنويّ ط ــطّ مخال
متوّسطمن التعليم ال السنـــــة األولــــــى  
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 ــ المخّطط الّسنوي للمراقبة المستمّرة : 3
 

 مالحظات ات المستهدفة بالتقويمالتعلم المقطع الميدان   األسبوع الفصل المادة

 
 
 
 
 
 

اللغة 
 العربية

 
 
 األول

األسبوخ 
01  

من شار 
 ي توبر

جميم ميادين  
المقطم )فام 
المةطوف 

وإةتاجم + فام 
الم توب + 

 احةتاج ال تابي (

   1المقطم البيداجوجي 
 )الحياة العائليا(

 :1لوقفة ا
وضعيا  حةتاج فقرة  يغلب للى مقّدمتاا 

 لّسرد  تتعلّف بالحياة العائلياالّةمط ا
 

 

ُيستاَدف ميدان فام المةطوف 
بوضعيا  شةايا ) التعبير 

 الشةاي( اطابا  :
ــــ  يغلب للى مقّدمتاا الّةمط 
 الّسرد  ( تتعلّف بالحياة العائليا
يقّيم فياا الّتلميذ ا ل مّدة إةجاا 

 المقطم

 

 األسبوخ 
 02  

من شار 
 ةوفمبر

جميم ميادين 
 طمالمق

 2المقطم البيداجوجي 
) حّب الوطن +  3+ 

 من ل ماء احةساةيا (

وضعيا  حةتاج فقرة  يغلب  : 2الوقفة 
للياا الّةمطان الّسرد  و الوةةي تتعلف 

 و بالشاةيا  الع يما . بالوطن 

ـــ اطابا   يغلب للياا الّةمط 
الّسرد  و الوةةي تتعلف 

بالوطن و بالشاةيا  الع يما 
. 

 الثاني

األسبوخ 
من 01

شار 
 فيةر 

جميم ميادين 
 المقطم

المقطم البيداجوجي 
)األا ف 4+5

والمجتمم + العلم 
 واال تشافا  العلميا  (

 : 3الوقفة 
وضعيا  تتعلّف ب تابا فقرة)تلايع يو 
توسيم ف رة( يغلب للياا الّةمط الوةةي 

 والسرد 
 تتعلّف باألا ف وبالعلم .

اطابا  يلاع فيم  ف رة 
         ف باألا ف وبالعلم تتعلّ 

 يو يوّسعاا ،
يغلب للياا الّةمط الّسرد  و  

 الوةةي

األسبوخ  الثالث              
من  04

 يفريل

جميم ميادين 
 المقطم

المقطم البيداجوجي 
)األلياد  + 6+7

 الةحا( 
 

وضعيا  تتعلّف ب تابا فقرة  : 4الوقفة 
ّةمط )للتعليف يو مةاقشا ف رة (يغلب للياا ال

 الوةةي والّسرد  تتعلّف باأللياد وبالةحا .

اطابا  يعلّف فياا  للى ف رة 
يو يةاقشاا تتعلّف باأللياد 

وبالةحا يغلب للياا الّةمط 
 الّسرد  و الوةةي
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 اسي للبيداغوجيا                                                                                               مديرية التعليم األس  المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 الرياضياتمادة 

 التعليم المتوسطولى من السنة األ

 

 

 

   2018سبتمبر 
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 ةــــمقدم

 

 مواصلة  و ،عليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجيضمان جودة الت  ل وزارة التربية الوطنيةمن عيا ، وس  2019-2018لموسم الدراسي لتحضير الفي إطار 

المفتشية  تدرج قبة المستمرة التي غطت السنوات الثالثة األولى من التعليم المتوسط، للعمل بالمخططات السنوية لبناء التعلمات والتقويم البيداغوجي والمرا

لمعتمدة اندات المرجعية لة للس  أدوات عمل مكم  المخططات الخاصة بالسنة الرابعة متوسط وهي في مجملها تشكل  مع هذا الدخول المدرسي للبيداغوجيا العامة 

المقطع  توحيد تناول المضامين في إطار وكذا ،المنهاجوتنفيذ  فهم  ،قراءةتيسير  هدفهاوالمتوسط التعليم االبتدائي في مرحلتي  الميدانفي والمعمول بها 

بما يساعد التلميذ على بناء الكفاءات التي نص عليها تقويمها تعديلها و ،ص  عليه المناهج المعاد كتابتها، من حيث التدرج في بناء التعلماتالتعل مي الذي تن

 .لمنهاجا

 األستاذة المفتشين مرافقةالسادة السيدات و نطلب منومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي  وعليه،

ل باستمرار إلجراء كل  تعد في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز -حديثي العهد بالتدريسخاصة  ه مناسبا يل أو تحسين يرونالتنفيذ والتدخ 

 إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع ات خاذه في هذا الشأن. معلمرصودة وفق ما تقتضيه الكفاءة ا
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 مذكرة منهجية خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط
 عرض األسباب:

تتعلق بصعوبات في تنفيذ مناهج الطور األول من التعليم المتوسط في الرياضيات تمثلت أساسا  ملة من النقاطجو 2016/2017  ةالدراسي ةسجلت المالحظات الميدانية للسن

لفعالية بناء على ما سبق وتيسيرا لمهمة األستاذ وسعيا نحو ا. وفي قراءة المنهاج الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعل مات وتنظمها وتقويمها على مستوى القسم

، في إطار التعديل للبيداغوجيا ، بادرت المفتشية العامة2017/2018في األداء التربوي مع دخول مناهج الطور الثاني من التعليم المتوسط حيز التطبيق مطلع السنة الدراسية 

المخطّط السنوي لبناء التعلمات والمخطّط فيذ المناهج. تمثلت هذه الوثائق في البيداغوجي، إلى مجموعة من الوثائق للتكون عونا ألساتذة الرياضيات خاصة الجدد منهم على حسن تن

 ،أعدت المفتشية العامة للبيداغوجيا وثائق مماثلة تخص السنة الرابعة من التعليم المتوسطومواصلة لهذا المسعى  السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطّط السنوي للمراقبة المستمرة.

ءات التي ضمن المكتسبات الضرورية التي يفترض أنّها تسمح لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي مواصلة دراسة منهاج السنة األولى متوسط وتحقيق الكفاوثيقة تت كما أعد ت

 يستهدفها.

أرضية يعتمدها لبناء تدرج التعل مات وتنظيمها  تعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها. لذلك فهي تمثل لألستاذ تحت إشراف المفتش

 على مستوى القسم بما يتماشى وطبيعة تالميذه.

ن من مقاطع تعل مية تستهدف تحقيق  المخطّط السنوي لبناء التعلماتبالنسبة وثيقة  فقد قدمت المخط طات السنوية للسنوات األربعة في التعليم المتوسط بحيث كل مخطط يتكو 

طي مختلف الموارد التي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة وفق التصور الذي ورد في الوثيقة المرافقة غة كما جاءت في المنهاج الرسمي وتفاءة الشاملة للسنة الدراسيمستوى من الك

ة الشاملة للسنة بشكل متدرج وسلس. وعليه فإن  كل مقطع بخصوص المقطع التعل مي. وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاء

بتوجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة والتي وردت تعل مي يحتاج إلى إعادة تفكيك من قبل األستاذ ليبني وينظ م انطالقا منه تدرج تعل مات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب المدرسي و

ن من  كما يمكنه االستعانة بمراجع أخرى.ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخط طات  ن في كل من السنتين األولى والثانية  8نشير إلى أن  المخط ط السنوي لبناء التعلمات يتكو  ويتكو 

 والرابع الثالثة تينمقاطع بالنسبة للسن 7من 

 مات في السنة الثانية متوسط:  مثال لمخطط التعلّ 

يحل  مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون  األّول: الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

 ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة. أقواس وبوجود أقواس.

 نة الثانية متوسطتمثل هذه الكفاءة مستوى من الكفاءة الشاملة للس مالحظة:

ل من السنة الدراسية كما هو موضح في المخط ط ل مع بداية الفصل األو  نفسه انطالقا من طرح وضعية انطالقية  لتحقيق هذه الكفاءة يتناول األستاذ محطات المقطع التعل مي األو 

 اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فالتقويم وأخيرا المعالجة البيداغوجية. تمكن التلميذ من (بسيطة) أولية بالمواصفات المذكورة ثم  التطرق إلى وضعيات تعلمية

فهو يحد د المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم مدى اكتساب الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعل مي وهو بهذا  المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجيأما بالنسبة إلى 

افة إلى الكفاءات العرضية مسار بناء التعل مات حيث نجده يجعل من مركبات الكفاءة الختامية )إرساء الموارد، توظيف الموارد، القيم والمواقف( معايير للتقويم إضالمنظور يواكب 

 أما المؤشرات فقد حد دها بناء على موارد المقطع التعل مي نفسه.

ة إلى رقم المقطع التعلمي وإلى الكفاءة التي يستهدفها ثم  يعمل األستاذ بهذا المخط ط بالتوازي مع تناول ا  لمقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أن  مخطط التقويم يشير في كل مر 

 يحدد المعايير والمؤشرات المرافقة لتقويم ذلك المقطع.
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 مثال: الفصل األّول من السنة الثانية من التعليم المتوسط

 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  .1

واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع 

الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات 

بدون أقواس وبوجود أقواس. ويوظف مكتسباته 

 سة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.في الهند

 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. -

ف على أشكال هندسية وعناصرها. -  التعر 

 مقادير.التحويالت على وحدات قياس  -

ف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -  التعر 

 صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي. إنشاء -

 توظيف المعارف:
 ج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معي ن.انتإ -

 الخاصة التوزيعية في االتجاهين. الستعمباب جداء أو مجموع عددين احس -

ة.تحويرات على عبارات جبرية خ اءجرإ -  اص 

 ر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة.يقدت -

 معطى. ب مجموع جبرياحس -

م نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم )باستعمال األعداد النسبية يعلت  -

 على الخصوص(.

 اعتمادا على خواصه. شكل هندسي شاءنإ -

م مألوف باستعمال القاعدة المناسباحس -  ة.ب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجس 

 بالتناظر المركزي. هلاكمإنظير شكل، أو  اءنشإ -

 م تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.يقدت -

 المواقف والقيم  
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هعرضومنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية. بشكل م منتوجيقدت -

يحل مشكالت بتوظيف القيم المقربة وعمليات  .2

جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على 

 أشكال تقبل مراكز التناظر. 

يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية  .3

يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المستوي 

ألوفة وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية م

حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من 

 خواص التناظر المركزي.

  التقويم الفصلي
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فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على كشف التلميذ ويتم العمل به أيضا بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية  المخطّط السنوي للمراقبة المستمرةبخصوص 

ته بحسب وتيرة تقدم يه في العمود األخير منه.  غير أن  تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخط ط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ واسع النظر في ضبط توقيحسب ما يشير إل

 تالميذه في تعل ماتهم.

 مثال في السنة الثانية من التعليم المتوسط

 لمقطعا أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 نهاية شهر نوفمبر األول

 مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  وضعيات تتعلق بحل

واألعداد العشرية والقيم المقربة والكسور وتوزيع الضرب 

على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون أقواس وبوجود 

 أقواس.

 .وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية بسيطة 

1 

 منتصف فيفري الثاني

 يات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات وضع

كسرية وخواص هندسية للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء 

 نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.

 مشكالت في الحساب الحرفي. وضعيات تتعلق بحل 

3 

 بداية ماي الثالث

  يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية 

 ن جداول أو مخططات أو وضعيات مركبة مصاغة ضم

 توظف فيها خواص التناسبية.تمثيالت بيانية 

 .وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع 

4 

 

نفيذ ما جاء فيها، سيساهم بال لحرص على تنؤكد في األخير على أن  القراءة المتأنية والمعمقة والواعية لهذه الوثائق والتبادل حولها مع أساتذة آخرين والسعي إلى استغاللها وا

تدريسه أكثر. وبذلك يكون قد وضع شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي لألستاذ وفي تحسين أداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع من إيجابية 

 من جهة وبرسالته التربوية من جهة أخرى. الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي لبناء التعلّمات )السنة األولى( .1

 ساعات لألستاذ 5للتلميذ وساعات ونصف أسبوعيا  4الحجم الساعي: 

 ى: الكفاءة الشاملة للسنة األول

 يحّل مشكالت، ويبّرر نتائج، ويوظّف مكتسباته في مختلف ميادين الماّدة )العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات(.

 الكفاءات الختامية لميادين التعلم:

 الكفاءة الختامية ميدان التعلم

 األنشطة العددية

ة، الكسرية، العشرية، النسبية( والحساب في وضعيات مختلفة )المقادير ووحدات يحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية بتوظيف األعداد )الطبيعي

aالقياس، التعليم، المقارنة...(، والحساب الحرفي )معادالت بسيطة من الشكل: x b ،a x b .) 

 

 األنشطة الهندسية
 مرتبطة بالتناسبية وتطبيقاتها وتنظيم معطيات في شكل جداول أو مخططات ويقرؤها ويحللها. يحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية

 

 الدوال وتنظيم معطيات

)االستقامية،  هندسية وخواصباألشكال الهندسية )وصف، تمثيل، نقل، حساب المساحة والمحيط، ...( وإنشائها باستعمال أدوات يحل  مشكالت تتعلق 

 التناظر المحوري(.التعامد، التوازي، 

 

 

    الفصل األّول  

الكفاءة التي يستهدفها 

 المقطع التعلّمي
 توجيهات من دليل الكتاب توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع

ميادين 

 المقطع

تقدير الجحم 

 الزمني

يحل مشكالت   .1

باستعمال األعداد الطبيعية 

واألعداد العشرية والقيم 

المقربة ويوظف مكتسباته 

في الهندسة إلنجاز 

 إنشاءات هندسية أّولية.

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد  .1

أعداد طبيعية وأعداد عشرية وإجراءات 

 إلنشاءات هندسية أولية. 

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق  .2

 بالموارد اآلتية:

 أعداد طبيعية في وضعيات  جمع، وطرح، وضرب

 معطاة؛

  استعمال الكتابة العشرية والكتابة الكسرية واالنتقال

 بينهما.

  أو  1000، 100، 10ضرب وقسمة عدد عشري على

 ؛0,001، 0,01، 0,1على 

  سبق للتلميذ وأن تعرض إلى هذه المفاهيم

يم االبتدائي، في هذه السنة يعمل في التعل

األستاذ على دعم وإثراء مكتسباته وذلك 

باستعمالها في وضعيات جديدة ومتنوعة يمكن 

أن ترتكز على تحويالت الوحدات، بقصد جعل 

التلميذ يعطي مزيدا من المعنى للكتابة العشرية 

 )داللة كل رقم تبعا لموقع(

 من خالل مختلف األنشطة نجعل التلميذ: 

ستعمل األدوات الهندسية )مسطرة، كوس، ي -

مدور( في رسومات أكثر دقة، مع مواصلة 

  دعم مكتسبات التالميذ 

  التركيز على مفهوم اإلعداد العشرية 

   إعطاء معنى لعمليتي الجمع والطرح من

 خالل مشكالت مرتبطة بالواقع

  التطرق إلى الحساب المضبوط والتقريبي 

 وضع للعمليات. ذلك ذهنيا، آليا، سواء كان

*  إعطاء عناية خاصة إلى ترجمة مشكلة إلى 

 ( 21وص31رسم توضيحي )انظر ص

 

 

* إنشاء مثيل شكل هو نشاط يدعو التلميذ إلى 

األنشطة 

 العددية

 

األنشطة 

 الهندسية

 سا 23
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 ترتيب أعداد عشرية 

 جمع وطرح وضرب أعداد عشرية في وضعية معي نة؛ 

 الرسم على ورقة غير مسطرة ودون التقيد بطريقة: 

 لمواز لمستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة، -

 لعمودي على مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة، -

لقطعة مستقيم لها نفس طول قطعة مستقيم معطاة وكذا  -

 تعيين منتصف قطعة مستقيم.

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد  .3

 المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تتعلق بتوظيف العمليات  تناول وضعيات تقويمية .5

على األعداد الطبيعية والعشرية وأخرى تتناول 

تقنيات اإلنشاءات الهندسية األساسية )وضعيات 

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية )نقائص محتملة منها استعمال  .6

األدوات الهندسية وأخرى مسجلة خالل تناول 

 المقطع(

 .استعمال الورق الشفاف والورق المرصوف

يالحظ ويكتشف بعض الخواص )المستقيم  -

غير محدود، وحدانية الموازي، وحدانية 

العمودي، ...( دون التطرق إلى بديهيات 

 )بديهية إقليدس مثال(.

ئل )العين المجردة، يستعمل مختلف الوسا -

الورق الشفاف، الطي، االستعانة بمنقلة أو 

 بمدور( حسب سياق النشاط المقترح.

 تحليل هذا الشكل 

 * استعمال الورق الشفاف والمرصوفة ...

* انجاز مثيل شكل باستخدام اليد الحرة ثم 

 81هندسية )انظر ص باستعمال األدوات ال

،82) 

 

 

يحل مشكالت بتوظيف  .2

عمليتي الجمع والطرح 

على األعداد الطبيعية 

واألعداد العشرية وحساب 

المدد وينشئ أشكال 

 هندسية مألوفة. 

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد  .1

شرية الجمع والطرح على األعداد الطبيعية والع

والحساب على المدد وخواص هندسية تتعلق 

 بإنشاء أشكال هندسية مألوفة.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق  .2

 بالموارد اآلتية:

 جمع وطرح أعداد طبيعية وأعداد عشرية 

 الحساب على المدد 

 )رتبة مقدار عدد )رتبة مقدار مجموع 

 حل مشكلة باالستعانة بتمثيل مناسب 

 تر، القطر، نصف القطر قوس دائرة، الدائرة )الو

 داخل وخارج دائرة(

  المثلثات الخاصة )المثلث المتساوي الساقين، المثلث

المتقايس األضالع، المثلث القائم، المثلث القائم 

 المتساوي الساقين(

 المعي ن( -المستطيل -المربع -المضلعات )المثلثات 

  ال يمكن أن تتم هذه الحسابات في أشك

 مختلفة )ذهنيا، بتمعن، باستعمال حاسبة(.

  إلنشاء شكل هندسي يمكن للتلميذ استعمال

الورق الشفاف أو األدوات الهندسية، وفي حالة 

الرسم باستعمال األدوات، نجعل التلميذ يستعمل 

التعاريف والخواص المتعلقة بمختلف األشكال 

 حسب الوضعيات المقترحة. 

 

  عمل الذي شرع فيه نتواصل في هذا الباب ال

في مرحلة التعليم المتوسط المرتبط بعمليتي 

الجمع والطرح مع التركيز على إعطاء معنى 

للعمليتين من خالل حل مشكالت مرتبطة 

 (31بالواقع المعيش للتلميذ )انظر ص

 

 

 

 

 

 

*  يواصل التلميذ في هذه السنة تطوير 

معارفه ومكتسباته المتعلقة باألشكال المستوية 

الل وصف انجاز مثيلي لبعض منها من خ

)مثلث وأنواعه، مستطيل، مربع، زاوية، 

 معين، دائرة، قوس من دائرة ...

* انجاز مثيل لشكل مستوي على ورقة غير 

األنشطة 

 العددية

 

األنشطة 

 الهندسية

 سا 18
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  إنشاء )قوس تقايس قوسا معطاة، مثيل لزاوية

 مة، مثيل لمثلث ولمعين ولمستطيل ولمربع(معلو

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد  .3

 المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق )وضعيات  .5

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص محتملة أو  .6

 مسجلة خالل تناول المقطع(

مرصوفة يستدعي من التلميذ تحليل هذا 

الشكل وتحدي الضوابط والعالقات بين 

عناصره األمر الذي يمكنه شيء فشيء من 

 شكال وتوظيفها.اكتساب خواص هذه األ

* نقل التلميذ تدريجيا من مندسة تعتمد على 

المالحظة واألدوات إلى هندسة استنتاجية 

 (  92)انظر ص 

يحل مشكالت بتوظيف  .3

العمليات األربعة على 

األعداد الطبيعية واألعداد 

العشرية ويوظف وحدات 

حساب الطول والمساحة 

 في حل المشكالت.

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد  .1

العمليات األربعة على األعداد الطبيعية واألعداد 

العشرية ووحدات الطول والمساحة ألشكال 

 هندسية مألوفة.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق  .2

 بالموارد اآلتية:

  ضرب أعداد عشرية )إنجاز عملية الضرب

 العمودية(

 ة االقليدية وقواعد قابلية القسمةالقسم 

  القسمة العشرية )الحاصل قيمة مضبوطة، الحاصل

 قيمة مقربة(

 قسمة عدد عشري على عدد طبيعي 

  ،مساحة ومحيط سطح مستوي، مستطيل، مربع

 مثلث قائم، قرص

 تعيين مساحة سطح مستو باستعمال رصف بسيط 

  وحدات الطول ووحدات المساحة 

دماج )إدماج موارد تناول وضعيات تعلّم اإل .3

 المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق )وضعيات  .5

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص محتملة أو  .6

 مسجلة خالل تناول المقطع(

  تربط القسمة عادة بعملية الضرب وبحصر

عدد بين مضاعفين متتاليين لعدد آخر، وفي 

ربطها بعمليات طرح  وضعيات معينة يمكن

 .متتالية

  تقترح وضعيات متنوعة من الحياة اليومية

إلعطاء معنى لعملية القسمة التي يكون 

 اكتساب آليتها بالتدريج.

 

  نجعل التلميذ يستعمل مختلف الطرائق

)التطابق، القص، اللصق، استعمال 

 المرصوفة(.

ستسمح هذه النشاطات بإعطاء معنى أكثر 

ذي سبق إدخاله في التعليم لمفهوم المساحة ال

االبتدائي ثم استنتاج مختلف قواعد حساب 

 المساحات.

   يتواصل العمل المقدم في مرحلة التعليم

االبتدائي بإدراج وضعيات متنوعة تعطي 

معاني أخرى للضرب غير تلك المرتبطة 

بالجمع، ويتم إدراج مفهومي القسمة االقليدية 

ت بسيطة والقسمة العشرية اندالقا من مشكال

 قريبة من محيط التلميذ 

   يتواصل أيضا العمل على الحساب المضبوط

والحساب التقريبي في مظاهره الثالثة )انظر 

 (35ص

   تشكل األنشطة الهندسية مرتكزا لمواصلة

دراسة مفاهيم حول المقادير والقياسات 

)األطوال والمساحات والحجوم( وتبقى ميدانا 

هم يتدربون على مفضال لتنشيط التالميذ وجعل

التجريب والتخمين والتبرير تدريجيا )انظر 

 (106و105ص

األنشطة 

 العددية

 

األنشطة 

 الهندسية

 سا 18
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    الفصل الثاني  

الكفاءة المستهدفة من 

 المقطع التعلّمي
 توجيهات من دليل الكتاب توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع

قطع ميادين الم

 ورقمه

تقدير الجحم 

 الزمني

يحل مشكالت  .4

باستعمال كتابات كسرية 

وخواص هندسية تتعلق 

 بالزوايا والمضلعات.

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد  .1

األعداد الكسرية وخواص هندسية تتعلق 

 بالزوايا والمضلعات.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية  .2

 يتعلق بالموارد اآلتية:

 سمة والكسرحاصل الق 

 حاصل القسمة ونصف المستقيم المدرج 

 الكتابات الكسرية لحاصل القسمة واختزال الكسور 

 أخذ كسر من عدد 

  مفهوم الزاوية )مصطلحات وترميز، تشفير، قيس

 زاوية، تصنيف الزوايا

  رسم زاوية علم قياسها، ومنصف الزاوية

 باستعمال المدور.

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج  .3

 ارد المقطع(مو

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق )وضعيات  .5

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص  .6

 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(

   سبق إدخال مفهوم الكسر البسيط في التعليم

االبتدائي انطالقا من أمثلة ملموسة 

لسنة )بالخصوص تقسيم كمية(، األمر في ا

األولى من التعليم المتوسط، يتمثل في جعل 

التلميذ، من خالل أنشطة، يدرك   الكسر 

)حاصل القسمة(  
b

a
كعدد  ويفهم أن حاصل   

هو العدد الذي  b على عدد a قسمة عدد

 :، بمعنى a يعطي b جداؤه بالعدد

ab
b

a
 

الكتابة الكسرية هذا ما يسمح بتوسيع معنى 

 ويجعل منها عددا.

  مثال: يمكن كتابة العدد
2

1
على أي من  

..., األشكال
8

4
,

6

3
,

4

2
   

  نجعل التلميذ يستخلص خاصية حاصل

 :القسمة

ال يتغير حاصل القسمة   عندما نضرب )أو 

دون أن نبحث في نفس العدد.  bو  aنقسم( 

 على تبريرها.

 التلميذ يالحظ أن االنفراج وحده هو  نجعل

الذي يؤخذ بعين االعتبار لمقارنة زاويتين: 

)يكون لزاويتين نفس القيس إذا أمكن 

 تطابقهما(.

يمكن لهذه النشاطات أن تتم بالعين المجردة أو 

   تم ادخل الكسور البسيطة فقط في مرحلة

االبتدائية في هذه السنة نجعل التلميذ ينتقل 

تدريجيا من مختلف تمثيالت كسر إلى تمثيالت 

عدد حيث تتمفصل كل النشاطات حول األفكار 

 األساسية الثالثة

غير معدوم هو  bعلى عدد  aحاصل قسمة عدد -

  b/aالعدد 

 aهو العدد  bوعدد  b/aجداء  -

 بإعطاء قيمة مقربة له  b/aيمكن تقريب العدد -

* إعطاء معنى للكتابات األخرى لحاصل قسمة 

وكذلك ضرب حاصل القسمة بعدد عشري )انظر 

 (42الصفحة 

 

 لمحسوسة يمثل هذا الباب نقلة من الهندسة ا

القائمة على استعمال الحواس عند التلميذ إلى 

الهندسة األداتية التي تعتمد فيها على استعمال 

المسطرة والكوس والمنقلة والمدور إلى شيء من 

الهندسة التي يعتمد فيها على الخواص الهندسية 

 لألشكال حيث يشرع في اعتماد برنامج إنشاء

 ذا الباب تتمحور مختلف األنشطة الواردة في ه

حول مفهوم الزاوية وقيستا بالدرجات واالجرءات 

العملية إلنشاء زاوية علم قيسها ومنصف زاوية 

ورسم مثيل زاوية أو إنشاء شكل هندسي بسيط أو 

 XOV·(  116رسم مثيل له )نظر ص

 

األنشطة 

 العددية

 

األنشطة 

 الهندسية

 سا 16
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باستعمال الورق الشفاف، أو الورق المقوى أو 

 أداة كالمدور.

 ندخل الترميز                أو 

 ي وضعية وصف شكل أو إنشاء شكل.ف

نعطي أهمية خاصة لتعلم استعمال المنقلة من 

 خالل هذه األنشطة.

يحل مشكالت يوظف  .5

ألعداد النسبية فيها ا

والتعليم على مستقيم وفي 

المستوي وتقنيات إنشاء 

نظير نقطة أو شكل 

 هندسي مع تبريرها.

 

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها  .1

تجنيد األعداد النسبية وتقنيات اإلنشاءات 

الهندسية إلنشاء لنظير نقطة أو شكل 

 هندسي مع تقديم تبرير هذه اإلنشاءات.

تعلمية جزئية تناول وضعيات مشكلة  .2

 يتعلق بالموارد اآلتية:

 األعداد النسبية 

  التعليم على مستقيم مدرج 

  التعليم في المستوي 

  ،األشكال المتناظرة، محور تناظر شكل 

 نظير نقطة بالنسبة إلى مستقيم 

 محور قطعة مستقيم 

إنشاء نظيرة كل من نقطة، مستقيم، قطعة 

 مستقيم، دائرة بالنسبة إلى مستقيم.

وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج تناول  .3

 موارد المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق )وضعيات  .5

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص  .6

 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(

  تدرج األعداد النسبية انطالقا من وضعيات

 ملموسة 

النخفاضات، )كدرجات الحرارة، االرتفاعات وا

.)... 

  نسمي عددا نسبيا كل عدد عشري مسبوق

  -باإلشارة + أو 

 هي أعداد نسبية. 18-،  2,75+،  3, 5 -مثال: 

  + عندما لنأخذ أعادا طبيعية مسبوقة باإلشارة

 نسميها األعداد الصحيحة النسبية.  -أو 

  يمكن تجسيد مفهوم مستقيم مدرج باستعمال

 مقياس الحرارة.

ليم نقط على مستقيم مدرج أو في نقتصر في تع

المستوي المزود بمعلم على الحاالت التي تكون 

 فيها اإلحداثيات أعدادا صحيحة نسبية. 

  نستعمل الطي، أو بالعين المجردة، أو

 باالستعانة بأداة...

إلنشاء نظير نقطة أو شكل هندسي سواء تضمن 

محور تناظر واحد أو أكثر )كاألعالم، أوراق 

 ل هندسية مألوفة(.نبات، أشكا

  إن أنشطة الطي تقترح لغرض جعل التلميذ

يكتشف تدريجيا خواص التناظر المحوري 

)حفظ المسافات واالستقامية والزوايا(، التي 

ستستثمر فيما بعد بصفة فعالة في مشكالت 

 اإلنشاءات الهندسية.

  نجعل التلميذ يالحظ أن لكل نقطة من

  عداد النسبية من التعلمات الجديدة إن باب األ

للسنة األولى متوسط حيث لم يسبق للتلميذ أن 

 تعامل مع أعداد سالبة في مرحلة التعليم االبتدائي 

   :يتم إدراج األعداد النسبية في سياقات متنوعة

 (50درجات الحرارة ... )انظر ص

  يدرس التناظر المحوري الذي ادخل من قبل في

 بواسطة الطي أساسا. التعليم االبتدائي

  مواصلة االرتكاز على أنشطة الطي 

  يكتشف التلميذ خواص هذا التحويل والتي

ستستغل في إنشاء بعض األشكال وتبرير بعض 

 خواصها 

  دعم العمل على تطوير القدرة على المالحظة

وتحلي بعض الخواص ودعم استعمال التلميذ 

لمختلف وسائل الرسم والقياس في الهندسة 

 (127ستعمال السليم للمصطلحات )انظر صواال

 

 

األنشطة 

 العددية

 

األنشطة 

 الهندسية

 سا 19
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 المستوي نظيرة وحيدة.

يحل مشكالت تتعلق  .6

 بالحساب الحرفي

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها  .1

 تجنيد تقنيات وإجراءات الحساب الحرفي.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية  .2

 يتعلق بالموارد اآلتية:

 حات(العبارة الحرفية )اصطال 

 )... استعمل عبارة حرفية )اكتب بداللة 

 .تطبيق قاعدة حرفية 

 .البحث عن العدد الذي ينقص في مساواة مثال 

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج  .3

 موارد المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق  .5

 )وضعيات إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص  .6

 لة أو مسجلة خالل تناول المقطع(محتم

  تستمد هذه الوضعيات البسيطة من محيط

التلميذ، وهي تسمح للتلميذ من إيجاد العدد 

الناقص في عملية، وليس من الضروري 

الترميز إلى المجهول بحرف، فيمكن استعمال 

رمز كيفي، مثل: . ، ؟ ، .... مثل:  

ba  . 

baأو  ?    أوba . 

  نستغل قوانين حساب محيطات ومساحات

أشكال هندسية مألوفة لتدريب التلميذ على 

 الحساب الحرفي.

 

   إرفاق كل عبارة حرفية بتعبيرها المناسب 

   إنتاج عبارات حرفية في سياقات مدرسية من

 (60إلى  57الحيات اليومية )انظر من ص

األنشطة 

 العددية

 سا 7

 

 

    لثالفصل الثا  

الكفاءة المستهدفة 

 من المقطع التعلّمي
 توجيهات من دليل الكتاب توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع

ميادين 

المقطع 

 ورقمه

تقدير الجحم 

 الزمني

يحل مشكالت  .7

يوظف فيها خواص 

التناسبية والنسب 

المئوية وينشئ محاور 

تناظر أشكال هندسية 

 مألوفة.

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد خواص  .1

التناسبية والنسب المئوية وتقنيات إنشاء محاور 

 تناظر أشكال هندسية مألوفة.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق  .2

 بالموارد اآلتية:

 .ف على جدول تناسبية وإتمامه  التعر 

 )خواص الخطية )الرجوع إلى الوحدة، معامل التناسبية 

 ة المئوية وتطبيقات لها )مقياس خريطة أو النسب

 مخطط(

  ،محاور تناظر األشكال المألوفة )قطعة مستقيم، زاوية

   كميتين متساويتين  بمقارنةتقترح أنشطة اسمح

لكن بنسبتين مختلفتين كنسبتي نجاح تالميذ في 

 امتحان بالنسبة لقسمين بتعداد متساو أو العكس.

 شاطات العددية حول العدد العشري نستغل الن

وحاصل القسمة لنجعل التلميذ يدرك أن أخذ 

 0,75من مقدار يعني ضربه في   75  % مثال

 .75/100أو في 

  تستعمل خواص التناظر المحوري في إنشاء

هذه األشكال كما تستعمل كذلك في اكتشاف 

 خواصها والنص عليها.

   دعم إثراء المكتسبات القبلية لدى التلميذ

من خالل معالجة وضعيات متنوعة في 

إطار مقادير وقياسات وباستعمال أعداد 

بيعية وعشرية بسيطة، للتعرف على ط

وضعية تناسبية أو إتمام جدول تناسبية أو 

تحويل وحداة القياس أو النسبة المئوية أو 

المقياس ويوظف إجراءات متنوعة 

 ،)خواص الخطية، الرجوع إلى الوحدة

 ( 62،63نظر صا)  معامل التناسبية(

 

الدوال   

وتنظيم 

 معطيات 

 

ة األنشط

 الهندسية

 سا 14
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مثلث متقايس األضالع، مثلث متساوي الساقين، 

 المربع، المستطيل، المعين(.

 إنشاء محور قطعة مستقيم 

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد  .3

 المقطع(

 األم حل الوضعية االنطالقية .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق )وضعيات  .5

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص محتملة أو  .6

 مسجلة خالل تناول المقطع(

هو  نجعل التلميذ يالحظ أن محور قطعة مستقيم

محور تناظرها وهو أيضا مجموعة النقط 

المتساوية البعد عن طرفيها، وأن منصف زاوية 

هو محور تناظرها وهو أيضا مجموعة النقط 

 المتساوية البعد عن ضلعيها.

 

 (127)انظر الصفحة  -

يحل مشكالت  .8

تتعلق بمجسمات 

وأخرى معطياتها 

مصاغة ضمن جداول 

أو مخططات أو 

تمثيالت بيانية كما 

يوظف هذه األخيرة في 

 حل مشكالت.

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد  .1

تقنيات تمثيل المجسمات أو إنجاز تصميم لها 

ووضعيات يتطلب حلها تجنيد موارد بقصد 

م الجداول والمخطّطات والتمثيالت استخدا

 البيانية وتنظيم معطيات.

تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية يتعلق  .2

 بالموارد اآلتية:

  ،الجدول ذو مدخلين )قراءة، استخراج معلومات

 تنظيم معطيات في جدول(

  تمثيل معطيات بمخططات )مخطط باألعمدة، تمثيل

 بياني، مخطط دائري(

 تطيالت، المكعب(المجسمات )متوازي مس 

 تمثيل متوازي مستطيالت بالمنظور متساوي القياس -

 إنجاز تصميم متوازي المستطيالت وصنعه -

  الحجوم وحسابها )حجم متوازي المستطيالت، حجم

 مكعب(.

تناول وضعيات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد  .3

 المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

 تناول وضعيات تقويمية تتعلق )وضعيات .5

 إدماجية(

معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص محتملة  .6

 أو مسجلة خالل تناول المقطع(

  تختار أنشطة من المحيط المباشر للتلميذ

بالخصوص في المواد الدراسية كالجغرافيا 

والعلوم الطبيعية )أعمار، قامات، مقاسات، عدد 

اإلخوة، العالمات المحصل عليها في فرض، 

رسة استخراج ...( قصد تمكينه من مما

 معلومات أو تنظيمها أو تمثيلها

  عند تمثيل متوازي المستطيالت بالمنظور

متساوي القياس، نجعل التلميذ يكتشف خواص 

هذا المنظور )حفظ التوازي، ...( التي 

سيستعملها في مادة التكنولوجيا )الرسم 

الصناعي(. وحيث أن الهدف هو تمكين التلميذ 

ي الفضاء، فمن تصور األشكال والمجسمات ف

األهمية أن نجعله يعمل على المجسم ذاته ثم  

 االنتقال إلى تمثيالته.

  ( هدف إدراج موضوع )تنظيم المعطياتي

أساسا إلى جعل التلميذ متمكنا من وضع 

كشوفات إحصائية في شكل جداول 

ومخططات وبيانات فضال عن قراءتها 

وتحليلها قصد استخالص معلومات 

 (75الصفحة  واستغاللها. )انظر

* لقد سبق للتلميذ أن تعرف على المكعب 

والبالطة القائمة )وصف، تمثيل، صنع، 

 تصميم( 

* السنة األولى متوسط يبقى هذا المسعى 

ساري المفعول وتضاف له تقنية جديدة 

 هي التمثيل بالمنظور المتساوي القياس 

كما يسمح توظيف تكنولوجيات اإلعالم 

جسمات في واالتصال برؤية هذه الم

 الفضاء

* تختتم هذه الدراسة بحساب الحجوم 

واستعمال صيغ حرفية معبر عنها 

بوحدات مختلفة بما فيها وحدات السعة 

 ( 138نظر صا)

الدوال   

وتنظيم 

 معطيات 

 

األنشطة 

 الهندسية

 سا 12
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال

 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي )السنة األولى( .2

 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  .1

واألعداد العشرية والقيم المقربة ويوظف 

الهندسة إلنجاز إنشاءات مكتسباته في 

لية.  هندسية أو 

 اكتساب معارف: 

 العمليات الحسابية وقواعد األولوية في األقواس )ذهنيا، على ورقة، باستعمال آلة حاسبة(.  -

 صحة مساواة أو متباينة. اختبار -

ف على  -  هندسية، ويسم ي عناصرها. أشكالالتعر 

 التحويالت على وحدات قياس مقادير. -

 : توظيف المعارف

 ج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معي ن.انتإ -

 ب جداء أو مجموع عددين مستعمال الخاصة التوزيعية في االتجاهين.احس -

 ر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة.يقدت -

ل األدوات الهندسية )الكوس، المسطرة، المدور( إلنشاء مستقيمات متوازية، مستقيمات استعما -

 متعامدة.

 اعتمادا على خواصه: مستطيل، مربع، معين، دائرة، مثلثات خاصة، قوس دائرة. شكل هندسي ءانشإ -

 ب مساحة أو محيط شكل باستعمال القاعدة المناسبة.احس -

 المواقف والقيم: 
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هوعرضمنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمتائج وق من صحة نتحق  ال -

 م منتوج بشكل منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.يقدت -

يحل مشكالت بتوظيف عمليتي الجمع  .2

والطرح على األعداد الطبيعية واألعداد 

العشرية وحساب المدد وينشئ أشكال هندسية 

 مألوفة.

يحل مشكالت بتوظيف العمليات األربعة  .3

ية واألعداد العشرية على األعداد الطبيع

ويوظف وحدات حساب الطول والمساحة في 

 حل المشكالت.

  التقويم الفصلي
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 الفصــــــــــــل الثاني 
 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

يحل مشكالت باستعمال كتابات كسرية  .4

 وخواص هندسية تتعلق بالزوايا والمضلعات.

 اكتساب معارف: 
 العمليات الحسابية وقواعد األولوية في األقواس )ذهنيا، على ورقة، باستعمال آلة حاسبة(.  -
 حساب جداء كسرين. -
 جمع أو طرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لآلخر. مقارنة كسرين. -
 ترتيب األعداد النسبية. -
 جمع وطرح عددين نسبيين. -
 صحة مساواة أو متباينة. اختبار -
 قاعدة حرفية في وضعية بسيطة؛تطبيق  -
 إنتاج عبارة حرفية بسيطة. -
 إنشاء محور قطعة مستقيم، منصف زاوية. -
ف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -  التعر 
 إنشاء صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي. -

 توظيف المعارف: 
 ج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معي ن.انتإ -
 الخاصة التوزيعية في االتجاهين.موع عددين مستعمال ب جداء أو مجاحس -
 يقد ر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة. -
ة. اءجرإ -  تحويرات على عبارات جبرية خاص 
 ب مجموعا جبريا معطى.احس -
 على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم )باستعمال األعداد النسبية على الخصوص(. م نقطيعلت -
 قطتين ذات فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرج.ب المسافة بين ناحس -

م مألوف باستعمال القاعدة المناسبة.احس -  ب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجس 

 بالتناظر المركزي. هلاكمإنظير شكل، أو  اءنشإ -
 م تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.يقدت -
 م استدالالت بسيطة باستعمال خواص متوازي األضالع.يقدت -

 ز استدالالت بسيطة باستعمال خواص الزوايا والمثلثات.انجإ -

 المواقف والقيم: 
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هوعرضمنتوج  ريحرتو ةغياص -
 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 مية.حسب مواصفات الكفاءة الختا م منتوج بشكل منظ م ومنسجميقدت -

يحل مشكالت يوظف فيها األعداد النسبية  .5

والتعليم على مستقيم وفي المستوي وتقنيات إنشاء 

 نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.

 يحل مشكالت تتعلق بالحساب الحرفي .6

  التقويم الفصلي
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 الفصل الثالث 
 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية  .7

والنسب المئوية وينشئ محاور تناظر أشكال 

 هندسية مألوفة.

 اكتساب المعارف: 

 .تمثل وضعية تناسبيةم جداول أعداد اتمإو أز يميت -

 ب الرابع المتناسب.احس -

 ب مقياس خريطة.احس -

 ع سالسل إحصائية في فئات متساوية المدى.يجمت -

 وتكرارات نسبية. ب تكرارات مطلقةاحس -

 مألوف ةمحاور تناظر أشكل هندسيتحديد  -

ف على الموشور القائم وأسطوانة دوران.ال -  تعر 

 يقارن حصصا باستعمال النسبة المئوية.توظيف المعارف: 

 ( لشكل هندسي بمقياس معطى.ز تكبير )أو تصغيرانجإ -

 لها بمخططات.يمثتمها في جداول وينظتع معطيات في فئات ويجمت -

 تحويالت الوحدات على المقادير المتناولة. اءجرإ -

 شكل بالتناظر المركزي. هلاكمإنظير شكل، أو  اءنشإ -

 لكل من الموشور القائم وأسطوانة دوران بالمنظور متساوي القياس. رسم تمثيل -

 لموشور قائم أو أسطوانة دوران بأبعاد معلومة. تصميم موافق اءنشإ -

 بمجس م مرك ب والعكس. ربط تصميم -

 موشورا قائما أو أسطوانة دوران. صنع -

  المواقف والقيم:
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هوعرضمنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 م منتوج بشكل منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.يقدت -

لق بمجسمات وأخرى معطياتها يحل مشكالت تتع .8

مصاغة ضمن جداول أو مخططات أو تمثيالت 

 بيانية كما يوظف هذه األخيرة في حل مشكالت.

  التقويم الفصلي

 

 

 

 



-متوسط  -ت السنوية المخططا  

 18                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال

 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة )السنة األولى( .3

 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل ىالمستو

السنة 

 األولى

 األول
شهر  بداية

 نوفمبر

 األعداد على والطرح الجمع عمليتي بتوظيف مشكالت وضعيات مركبة تتعلق بحل 

بة والحساب والقيم العشرية واألعداد الطبيعية  .المدد على المقر 

 لية وأشكال يةهندس إنشاءات وضعيات تتعلق بإنجاز  .مألوفة هندسية أو 

 2و  1

 الثاني
منتصف 

 فيفري

 الطبيعية األعداد على األربعة العمليات توظف فيها مشكالت وضعيات مركبة تتعلق بحل 

 .والمساحة الطول حساب ووحدات العشرية والكسرية واألعداد

 .وضعيات تتعلق بتوظيف خواص هندسية للزوايا والمضلعات 

 4و  3

 بداية ماي الثالث

 المئوية والنسب التناسبية خواص فيها توظف مشكالت وضعيات تتعلق بحل. 

  جبرية. اتباحسوإنجاز تحويرات على عبارات جبرية اءجرإوضعيات تستدعي 

 تبريرها وإنشاء محاور مع هندسي شكل أو نقطة نظير إنشاء وضعيات تتعلق بتقنيات 

 .مألوفة هندسية أشكال تناظر

 6و  5
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PREAMBULE  

Le 1er palier se situe entre les deux cycles du fondamental. C’est le palier d’adaptation et d’homogénéisation. Il s’inscrit dans une logique de continuité et de 

développement des acquis en langue française. Après les actes de parole, qui constitue l’entrée des programmes en cycle primaire, l’élève de 1ère AM sera 

confronté à la typologie textuelle ; celle-ci étant le cadre fonctionnel permettant la mise en œuvre des apprentissages au cycle moyen.   

Le document propose un plan en deux périodes traduisibles en séquences d’apprentissage. Il s’inscrit dans un processus d’acquisition d’une compétence globale : 

savoir expliquer et prescrire en situation par la mobilisation de différentes structures de ces types de texte.  

Une première page reprend le cadrage général des documents de référence en termes de compétences du cycle et des valeurs. Une sorte de tableau de bord que 

l’enseignant doit avoir sous les yeux pour le choix des supports et la mise en œuvre des activités afin de garder en vue les exigences des programmes en termes de 

profil global et de référents cultuels.  

Le plan annuel des apprentissages est centré sur le développement des compétences langagières relatives à l’explicatif et au prescriptif. L’explicatif doit être 

présenté sous forme d’organisations textuelles simples et repérables. Les choix des supports textuels seront ainsi facilités parce que bien identifiés. Ces structures 

devraient être déclinées de la plus simple à la plus difficile.  

Les tableaux des plans reprennent les entrées incontournables des programmes officiels : les types de texte et les ressources linguistiques. Les ressources de 

langue ont été allégées afin d’éviter un enseignement centré exclusivement sur le système de la langue. Les points de langue les plus pertinents par rapport au 

type de structure y figurent. Une colonne montre des exemples de tâches langagières à faire produire par le groupe-classe ou par les élèves individuellement. En 

fonction du contexte et du niveau des élèves, ces listes de tâches peuvent être enrichies par l’enseignant.  

Sont intégrées également aux tableaux des colonnes relatives aux types de situations d’apprentissage susceptibles d’être envisagées en classe, d’exemples de 

critères et d’indicateurs d’évaluation et des références aux contenus du manuel. Ce sont-là les éléments essentiels qu’il y a lieu de prendre en considération dans 

une planification pédagogique efficace. 

Ces plans peuvent faire l’objet d’aménagements périodiques si des propositions pertinentes émanent du terrain à l’issue de leur expérimentation par les 

inspecteurs et les enseignants.    
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L’oral 
CT1 Oral/Réception Comprendre des textes explicatifs et des textes prescriptifs et, ce, en adéquation avec la situation de communication. 

CT2 Oral/Production Produire des textes explicatifs et des textes prescriptifs et ce, en adéquation avec la situation de communication. 

L’écrit 
CT3 Ecrit/Réception Comprendre des textes explicatifs et des textes prescriptifs et ce, en adéquation avec la situation de communication. 

CT4 Ecrit/Production Produire des textes explicatifs et des textes prescriptifs et ce, en adéquation avec la situation de communication. 

COMPETENCE GLOBALE  

 Au terme de la 1
ère 

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 

explicatifs et des textes prescriptifs. 

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  

 développer des démarches de résolution de situations problèmes ; 

 analyser/résumer/synthétiser de l’information ;  

 donner son point de vue, émettre un jugement argumenté ; 

 évaluer, s’auto évaluer pour améliorer son travail ; 

 développer un esprit critique. 

D’ordre méthodologique 

 rechercher, seul, des informations dans des documents pour résoudre le 

problème auquel il est confronté ; 

 utiliser des usuels : encyclopédies, dictionnaires, grammaires, … ; 

 prendre des notes et de les organiser ; 

 concevoir, planifier et présenter un projet individuel ;  

 développer des méthodes de travail autonomes. 

D’ordre de la communication 

 communiquer de façon intelligible, lisible et appropriée ;  

 exploiter les ressources de la communication ;  

 utiliser les TICE dans son travail scolaire et extrascolaire. 

D’ordre personnel et social 

 structurer sa personnalité ;  

 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 dont il dispose ; 

  manifester de l’intérêt pour le fait culturel : salon du livre, expositions, manifestations, etc. ;  

 manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il s’engage ; - 

accepter l’évaluation du groupe ; 

 développer un esprit d’initiative ;  

 manifester sa créativité dans un projet personnel. 
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Compétence terminale 1 : Comprendre des textes explicatifs en tenant compte des contraintes de la situation de communication 

d
o
m

a
in

e Composante de la 

compétence 

terminale 

Types de situations Savoirs ressources Exemples de tâches 

de communication 

Exemples critères et 

indicateurs 

d’évaluation 

Référence au 

manuel 

T
em

p
s 

im
p

a
rt

i 

O
ra

l 
et

 é
cr

it
 

Identifier et  

analyser des textes 

explicatifs pour en 

identifier les 

caractéristiques. 

 

Formuler/reformuler 

une explication  

Les élèves sont mis en situation 

d’écoute et de lecture de 

différents documents pour :  

- sélectionner ceux qui 

donnent une explication ; 

- retrouver le thème de 

l’explication et les procédés 

explicatifs employés ; 

- réaliser un projet (protéger 

son environnement, 

préserver la faune et la 

flore…) en expliquant 

l’intérêt de le réaliser. 

-Les procédés  

explicatifs 

- Les champs 

lexicaux 

-La nominalisation       

-La substitution 

grammaticale et la 

substitution lexicale 

- la progression à 

thème constant  
- Structuration logique 

/ chronologique 

- Expliquer : 

- un fait, un 

phénomène naturel 

ou social… 

- un comportement. 
- produire des 

définitions de mots 

connus, des articles 

d'encyclopédies… 

- expliquer un 

processus de 

fabrication 

- … 

 

Pertinence  

- Respect de la 

consigne. 

Correction de la 

langue : 

- Respect de 

l’organisation de la 

phrase et des normes 

orthographiques 

Cohérence 

sémantique : 

- Respect de la structure 

du texte à produire. 

Perfectionnement :  

 

Exploiter les 

textes explicatifs 

sur l’hygiène de 

vie, les progrès 

de la science et 

la protection de 

l’environnement 

(projet 1 et 2) 

Choix de 

supports autres 

en fonction des 

objectifs et du 

contexte 

86h 

 Prévoir des stations de contrôle (voir plan du contrôle continu) et des activités décrochées (lecture plaisir- écriture créative- ateliers …) 

 

 

Évaluation diagnostique + Régulation 10 heures 
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Compétence terminale 2 : Comprendre des textes prescriptifs en tenant compte des contraintes de la situation de communication 

d
o
m

a
in

e 

Composante de la 

compétence 

terminale 

Types de situations Savoirs ressources 
Exemples de tâches 

de communication 

Exemples de critères 

et d’indicateurs 

d’évaluation 

Référence au 

manuel 

T
em

p
s 

im
p

a
rt

i 

O
ra

l 
et

 é
cr

it
 

Identifier et  

analyser des textes 

prescriptifs  

 

produire des textes 

prescriptifs cohérents 

et structurés. 

 

L’enseignant place les élèves en 

situation d’écoute et de lecture 

de documents pour :    

- reconnaître les textes 

prescriptifs (tri de textes) 

- distinguer : ordres, conseils, 

recommandations  

- produire des textes prescriptifs 

en s’appuyant sur des ressources 

étudiées 

- participer à la réalisation d’un 

projet en élaborant une liste de 

consignes ou de 

recommandations. 

-L’ordre des 

actions : la 

successivité. 

- L’expression d’une 

consigne, d’un ordre, 

d’une interdiction  

- Les verbes de 

modalité : 

l’obligation, le 

conseil, 

l’interdiction. 

- Les modes 

impératif et infinitif  

- Ponctuation. 

 

Produire  

- un règlement, 

des règles de jeux 

- des modes 

d’emploi. 

- des recettes 

- … 

Pertinence de la 

production : 

-Utilisation de la 

typographie appropriée 

Correction de la 

langue : 

- Respect de la syntaxe 

de la phrase. 

-Bonne orthographe des 

mots. 

Cohérence 

sémantique : 

-Utilisation des 

ressources linguistiques 

Exploiter les 

textes relatifs à 

l’utilisation des 

énergies 

renouvelables et 

au 

comportement 

éco-citoyen  
30h 

Prévoir des stations de contrôle (voir plan du contrôle continu) et des activités décrochées (lecture plaisir- écriture créative- ateliers …) 
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EXEMPLE DE DEROULEMENT  D’UNE SEQUENCE  D’APPRENTISSAGE  EN 1°AM 

Compétence terminale : Au terme de la 1
ère 

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 explicatifs. 

Situation/ Tu es membre d’une association sportive. Tu constates que, globalement, les gens ne pratiquent pas les sports. Propose une affiche qui 
expliquerait d’un point de vue scientifique les effets positifs de l’activité physique sur le corps humain afin de sensibiliser sur l’importance de cette question.  

Objectif de la séquence : Comprendre et produire oralement et par écrit une affiche pour expliquer les effets de l’activité physique sur la santé. (13H) 

Oral (2H) 
 

Compréhension de l’écrit 1 (1H) 
 

Apprentissage des ressources linguistiques (3H) 
Compréhension de l’écrit 

2 (1H) 

 Ecouter/Comprendre : 

écouter et visionner différents 

supports explicatifs pour 

identifier les thèmes et les 

structures de l’explicatif. 

 

 Parler / Produire : saisir et 

reformuler l’essentiel des 

messages explicatifs écoutés.  

 Lire/Comprendre des 

textes explicatifs pour en 

identifier l’objet et la 

structure  

 

 Le lexique des procédés explicatifs. 

 L’expression de la cause et de la conséquence. 

 Le présent de l’indicatif (présent de vérité 

générale). 

 

Lire /comprendre des 

textes explicatifs pour en 

identifier l’objet et la 

structure (apprentissage 

moins guidé que dans la 

première lecture) 

Apprentissage de la mobilisation et de l’intégration des ressources (4H) 
Travaux dirigés sur la 

mise en forme finale et la 

présentation orale de 

l’affiche (1H) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lecture plaisir/détente 

(1H) 

 

Situation/ L’obésité, qui touche de plus en plus de personnes, peut-être une conséquence 
de la non-activité physique. Rédige un texte pour expliquer comment une alimentation saine 
alliée à une pratique régulière du sport peut atténuer ce phénomène de santé.  

- 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 

Processus accompagné, évalué et régulé par le professeur  
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PLAN ANNUEL  

DE L’EVALUATION PEDAGOGIQUE 

FRANÇAIS - 1
ère

 ANNEE MOYENNE 
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TRIMESTRE 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

COMPETENCES TERMINALES CRITERES SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE 

 

1 

 

CT1 : Comprendre des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication orale. 

 

CT2 : Produire des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication orale. 

 

CT3 : Comprendre des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication écrite. 

 

 

 

 

 

CT4 : Produire des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

communication écrite. 

 

 

- Identifie les paramètres de la situation de communication. 

- Identifie le thème d’un texte explicatif écouté. 

- Repère les champs lexicaux à partir d’un texte écouté. 

- Identifie les procédés explicatifs (définition,   reformulation, 

illustration…) dans un texte écouté. 

- Sélectionne des informations essentielles dans un texte explicatif 

écouté. 

- Résume un texte explicatif écouté. 

 

- Repère les éléments périphériques d’un texte pour bâtir des hypothèses 

de sens.  

- Identifie les paramètres de la situation de communication. 

- Identifie le thème ou l’objet d’une explication.  

- Repère les champs lexicaux dans un texte explicatif.  

- Identifie les procédés explicatifs (définition, reformulation, 

illustration…). 

- Explique un mot en donnant sa définition et en le contextualisant. 

- Sélectionne l’information essentielle d’un texte explicatif. 

- Synthétise un texte explicatif (titre, plan, schéma, tableau...) 

  

- Reformule une explication. 

- Reconstitue une explication donnée dans le désordre. 

- Rédige un énoncé explicatif plus ou moins long.  
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2 

 

 

 

 

CT1 : Comprendre des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication. 

 

 

CT2 : Produire des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication. 

 

CT3 : Comprendre des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication. 

 

CT4 : Produire des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

communication. 

 

 

(Reconduction des mêmes critères inhérents à la compréhension et à la 

production de l’oral pour les trois trimestres) 

 

- Complète un texte par une explication. 

- Reformule une explication écoutée. 

- Produit des définitions de mots connus. 

- Identifie les outils de la caractérisation dans un texte 

 

- Produit un énoncé explicatif à partir d’un thème.  

- Commente une courbe, un tableau. 

- Complète un texte explicatif à l’aide des articulateurs logiques.   

- Complète un texte par un passage explicatif (recours aux procédés 

explicatifs, à la caractérisation).  

- Complète un texte en s’appuyant sur le schéma qui l’accompagne. 

 

 

- Formule un énoncé prescriptif en utilisant l’impératif.  

- Formule des consignes à l’intention d’un groupe cible 
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3 

 

 

CT1 : Comprendre des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication. 

 

CT2 : Produire des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication. 

 

CT3 : Comprendre des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

situation de communication. 

 

CT4 : Produire des textes explicatifs et des textes 

prescriptifs en tenant compte des contraintes de la 

communication. 

 

 

(Reconduction des mêmes critères inhérents à la compréhension et à la 

production de l’oral pour les trois trimestres) 

 

 -Complète un texte par un passage explicatif (recours aux procédés 

explicatifs, à la caractérisation).  

 

 

 -Complète un texte explicatif par une prescription.   

 

 

- Rédige un texte explicatif à partir d’un schéma, d’un tableau, d’un 

dessin. 

- Rédige un texte explicatif à partir d’une prise de notes. 

- Produit un texte explicatif en fonction d’une situation de communication 

donnée.  
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  PLAN ANNUEL  

DU CONTRÔLE CONTINU 

FRANÇAIS - 1
ère

 ANNEE MOYENNE 
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NIVEAU TRIMESTRE SEMAINE DOMAINE APPRENTISSAGES CIBLES PAR L’EVALUATION OBSERVATIONS 

1 AM 

1 
3ème 

semaine de 

novembre 

ORAL 

ECRIT 

 

 Situations permettant l’identification des 
caractéristiques du type de texte étudié. 

 

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 

2 
2ème 

semaine de 

février  

 
 Situations permettant la restitution de 

l’information essentielle dans les textes étudiés 
et la formulation d’une explication en exploitant 
des informations. 
 

3 
4ème 

semaine 

d’avril 
 

 Situations concernant la formulation d’une 
prescription en exploitant des informations. 
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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. 
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Methodological note 

 
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 follow-up 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.  

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 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.  
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YEARLY LEARNING PLAN 

KEY STAGE ONE (MS1) 
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Exit Profile: At the end of level 1 ( 1st year middle school), the learner will be able to interact, interpret and produce short oral and written messages texts of 

descriptive type, using written, visual or oral supports, in meaningful situations of communication related to his environment and interests. The learner can: 

-Understand simple messages related to concrete situations, his/her immediate environment and needs. 

-Ask and answer simple questions about topics related to their age and interest provided that the other person speaks clearly and is prepared to help 

-Use very basic phrases, short sentences to talk and write about personal experiences (family likes…) 

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 

 

Openness to the world : He is keen on learning 

about others’ markers of identity 

CROSS-CURRICULAR COMPETENCES 

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 

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 

In meaningful communicative situations related to his/ her interests, based on written, visual or audio supports, the 

learner will be able to interact and produce short and simple descriptive messages/texts orally. 

In  meaningful communicative  situations related to his/her environment and interests, based on written, visual or 

audio supports, the learner will be able to interpret short and simple descriptive messages/texts orally and in 

written. 

In  meaningful communicative  situations related to his/her environment and interests, based on written, visual or 

audio supports, the learner will be able to produce short and simple written descriptive messages/texts . 
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Learning 

Sequences 

Topics Projects Planning Learning Estimated 

time  

 

 

Sequence 1 

M
E

A
N

D
 M

Y
F

R
IE

N
D

S
 

 

 

My  

Family  

 

 

 

Profile 

Situation1: Starting off / Initial  

1
1
 

W
E

E
K

S
 F

O
R

 B
O

T
H

 S
E

Q
U

E
N

C
E

S
- 

2
8

 h
o

u
rs

 

  

Example:You want to join an international friendship blog . The members of the blog want to know about you. Introduce yourself 

to them. 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning 

Objectives 
Grammar Lexis Pronunciation 

Communicative Tasks 

* Greet people 

*Introduce myself 

*Give 

information/ 

* Respond to 

questions about 

me: my age, my 

*Auxiliary to be and to have 

(present simple tense) 

*Personal pronouns 

  *Possessive adjectives 

*Demonstrative pronoun  it 

*Preposition: in/ location ( 

hometown)  

*Numbers from 1 to 13 

*Lexis related to greeting :  

hi /hello… 

*Question words: What? 

/where ? 

*Glad/nice 

*Lexis related to colours 

  /a/ 

/ɪ/ 

/aɪ/ 

 /ei / 

 

- Labelling 

- Email 

- Role play 

- Songs 

- Games 

- Fill in an ID card 

- family  tree 

 

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: You are a new member of your school blog , your friends want to know more about you. Introduce yourself to them. 

Situation4: Assessment  

Remediation 

Sequence 2 

M
E

A
N

D
 M

Y
 

F
A

M
IL

Y
  

Situation1: Starting off / Initial  

Example: Jack is your new epal on the international friendship blog. He is from England . He wants to know about your family. 

Introduce your family to Jack and send him your family tree. 
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Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives 
Grammar Lexis 

Pronunciati

on 

Communicative Tasks Communicative Tasks 

*Give information/respond to 

SEquestions about me : 

    - My age , class, hometown 

    - My  preferences(food,  

     clothes) 

*Ask and give information 

about:  My family (parents, 

brothers and sisters) 

*Present simple tense 

with the verbs: to 

live, to go to like ( I 

like / I don’t like ) 

*Numbers from 14 to 

100 

*Articles  a/ an /the)  

*Use of simple 

sentence pattern  

( memorised/ 

modelled ones: 

affirmative and 

interrogative ) 

*Use of question 

words ( who ? , what 

?, where ? ) 

*Demonstratives : 

this / that, it 

* Basic lexis 

( words and expressions) 

related to family, school 

things, clothes , food, 

jobs 

 

      /e/   / I : 

/ 

    / θ/    / δ /  

 

Aspirated  

“h” 

 

Intonation in 

“wh” 

question. 

 

 

 

 

 

 

- Email  

 - Role play  

 - Family tree/ Tagging  

 - Songs  

 - Poster  

 - cartoons  

 - Family game 

- information transfer 

 

- Labelling 

- Email 

- Role play 

- Songs 

- Games 

- Fill in an ID card 

- family  tree 

 

 

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: You are a member in an international friendship blog. Your e-pals wants to know more about you and your family . Post 

your information to tell about you : name ; age , and your family : name , job , age .. 
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Situation4: Assessment  

 

 

Remediation 

 

 

Sequence 3 ME 

AND MY 

DAILY 

ACTIVITIE

S 

 

My 

school 

presentat

ion 

Situation1: Starting off / Initial  

1
0
 w

ee
k

s 
fo

r 
b

o
th

 s
eq

u
e
n

ce
s 

  
-2

5
 h

o
u

rs
 

Example: You received a message from your e-pal Jack . He tells you about his leisure activities . He wants to know about your 

leisure activities . 

Send him a reply and tell him about  your leisure activities at week ends. 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives Grammar Lexis Pronunciation 
Communicative 

Tasks 

*Tell the time 

*Talk about daily 

activities 

*Talk about leisure 

activities at school 

 

*Discourse markers : today, 

every…, now 

*The present simple tense  with 

concrete , routine actions 

*Wh’ questions ,yes / no 

questions 

*Lexis related to 

daily activities , 

digital time , leisure 

activities 

 

The pronunciation 

of :  

/h/,/s/ , /z/ ,/ɪz/ 

 

- Role play  

 - Games 

  - Email 

  - Songs  

  - Interview 

 

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: You are back to school after the week-end and you  want to know about your friend’s leisure activities. Ask your friend 

about his week-end leisure activities and write about them. 

Situation4: Assessment  

Remediation 
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Sequence 4 
M

E
 

A
N

D
 M

Y
 S

C
H

O
O

L
 

 

Situation1: Starting off / Initial   

Example:You have  rights and  duties at school . You want to remind your mates about  them . Write a poster of your rights and 

duties and publish it on your school blog. 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives Grammar Lexis Pronunciation 
Communicative 

Tasks 

* Introduce myself 

   * Give 

information/ 

respond  to 

questions about 

me: my age, my 

class and 

my hometown. 

*Ask about a new 

friend’s name 

* Prepositions of location : from .. 

to, on, at near , under  

*Prepositions of time: in  

(the morning ); at ( time); on + 

day 

*The present continuous  tense  

with concrete actions in progress 

 

*Lexis related to 

school / hobbies/ 

*Basic lexis 

( words and 

expressions/ 

formulaic language) 

: polite forms / 

greetings../ school 

regulations 

*Pronunciation of 

: /ŋ / , /g/ , /j/ , 

/ʤ/  , /ʒ/ 

 

- Labelling 

 - Email 

 - Role play 

- Songs 

- games 

 

 

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: Pupils have rights and duties in their school. Your teacher wantsyou to design a poster of rights and duties . 

Situation4: Assessment  

Remediation 
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Sequence 5  

 

 

 

 

 

 

ME, MY  

COUNTRY 

AND THE 

WORLD 

 

 

 

 

 

 

 

My 

Country 

Profile/ 

A 

Tourist 

Brochure 

 

Situation1: Starting off / Initial  

 7
w

ee
k

s 
 -

1
8

 h
o

u
rs

 

Example: You want to invite your e-pals to visit Algeria. You want them to visit our beautiful country, its monuments and famous 

places.  

Make a leaflet to attract them including our national dish , national currency , famous people and celebration days 

Situation2: Installing Resources (PDP and PPU lessons) 

Learning Objectives Grammar Lexis Pronunciation 
Communicative 

Tasks 

*Ask and give 

information about : 

 My country 

 ( currency/ 

flag/national 

and religious 

days 

*  Other countries  

( nationalities/ Flags / 

currencies/celebration 

days)  

*The articles : 

-indefinite /  a/ an – definite/the                     

* Plural forms  

*Recycling: 

Preposition of location :in  

*The auxiliaries to be / to have 

*The present simple with related 

concrete details about countries 

and celebrations 

*Basic lexis 

( words and 

expressions) related 

to countries : flags , 

currencies , 

celebrations ( 

national , religious 

and others) 

 

 

/p /, /b/ 

“ph” /f:/ 

 

*Silent “p” 

*Silent “ b” 

/ ɒ/  ,/ɔ:/ , / aʊ/ 

 

 

- Interview Email  

    - Role play  

    - Songs  

    - Poster  

    - leaflets 

 

 

Situation3: Integration ( Learning to integrate - situation of integration) 

Example: this  an e-mail from Kathleen . Read it and help your partner to write a reply to Kathleen. 
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YEARLY PLAN OF ASSESSMENT 

KEY STAGE ONE (MS1) 

 

   

 

 

 
 

 Give them an e-mail  

Situation4: Assessment  
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PERIODS DOMAINS TARGET COMPETENCIES DESCRIPTORS OF IMPLEMENTATION 

 

 

 

 

 

FIRST  

TERM 

 

 

Oral interaction 

  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.   

- Can:  

*Greet people, introduce himself/herself, 

* Respond to questions about himself/herself : name, age, class , hometown, preferences 

(food and clothes),family 

*Ask about a new friend’s name 

Interpretation of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, the 

learner will be able to interpret very short oral 

or written messages / texts of descriptive type 

using written, visual or oral support.   

 Can: 

* Interpret significant details in a conversation  and  in simple short texts  on  topics dealt 

with in the previous domain 

*understand short texts with illustrations (audio or visual: picture, graph, map, etc.) 

Production of oral 

and written messages 

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   .   

 Can: 

*Give information/respond to questions about himself/ herself :  age, class, family  

( parents, brothers sisters) etc. using simple  phrases and  sentences 

* fill out a form and give simple details  

*Maintain a conversation with an interlocutor 

 

SECOND 

TERM 

 

Oral interaction 

  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.   

- Can: 

*Tell the time 

*Talk about daily activities 

*Talk about leisure activities at school 
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Interpretation of oral 

and written messages 

In a situation of meaningful communication, the 

learner will be able to interpret very short oral 

or written messages / texts of descriptive type 

using written, visual or oral support.   

 can : 

*understand significant details in a conversation  and  in short texts  dealing with topics 

dealt with in the previous domain 

*use paraphrases to make himself understood 

Production of oral 

and written messages 

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   .   

 can : 

* write about his preferences, daily activities , leisure activities , etc. on a 

postcard or in  an email using short phrases and sentences (subject + verb + object) 

 

 

THIRD   

TERM 

 

Oral interaction 

  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.   

- Can: 

*ask and give information about: 

     - Algeria ( currency/ flag/national and religious days 

      - Other countries  ( nationalities/ Flags / currencies/celebration days) 

Interpretation of oral 

and written messages 

 

 

In a situation of meaningful communication, the 

learner will be able to interpret very short oral 

or written messages / texts of descriptive type 

using written, visual or oral support.   

 Can: 

* understand very short dialogues on familiar subjects ( the ones dealt with in the previous 

domain)  

* understand short texts with illustrations (audio or visual: picture, graph, map, etc.) 

Production of oral 

and written messages 

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   .   

 Can : 

* write a  simple message on a postcard or in  an email about Algeria using 

*short phrases with simple vocabulary Transform messages from verbal to nonverbal and 

vise versa 
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ONGOING ASSESSMENT PLAN 

KEY STAGE ONE (MS1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

grade term week domain Sequence Targeted learnings for assessement remarks 
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Year one 

First 

Third week of 

November 

(3ème semaine de 

novembre) 

Productive 

competence 

 

ME AND MY FAMILY 

 

A  new complex situation that provides context for meaningful 

communication  related to the  learner’s personal life (name, age, 

address , school, likes, friends and  relatives) 

 

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. 

 

second 

Third  week of 

February 

(3
ème

semaine de 

février) 

Productive 

competence 

ME AND MY SCHOOL 

 

A  new complex situation that provides context for meaningful 

communication  related to the learner’s personal environment (school, 

school regulations; house; habits and preferences) . 

The situation is 

based on the learning 

objectives of 

sequences 3 and 4 

and incorporates the 

topics and linguistic 

resources dealt with 

in these sequences. 

 

Third 

Fourth week of 

April 

(4
ème

semained’avr

il) 

Productive 

competence 

ME , MY COUNTRY 

AND THE WORLD 

 

A  new complex situation that provides context for meaningful 

communication   related to the  learner’s enlarged environment 

(common places in her/his town, famous places in our country, national 

days and religious celebrations….) 

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 1                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 اسي للبيداغوجيا                                                                                               مديرية التعليم األس  المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 التربية اإلسالميةمادة 

 التعليم المتوسطلسنة األولى من ا

 

 

 

   2018سبتمبر 
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 2                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 ةــــمقدمال

اإلصالحات التي باشرتها  لمواصلة التربوي والبيداغوجيالتّعليم وتحسين األداء  لضمان جودة، وسعيا 2018-2017في إطار تحضير الموسم الدراسي 

الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة  وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي

وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع المنهاج، وتنفيذ  قراءة، فهمتيسير  المتوسط، بغرضوالمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و

ابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج المعاد كت

المفتشين مرافقة  سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمّرة، وعليه، نطلب من السادة

عديل أو ة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تاألساتذة خاص

 .هذا الشأنتحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في 
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 3                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 مذكرة منهجية
، ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا، كما 29/04/2017بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ 

لمناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت. مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للّسادة المفتشين، اختالالت في تنفيذ ا

و تكوين المكونين واحترافية تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به، عمال بأحد محاور اإلصالح أال وه

اسية، في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط الّسنوي للمراقبة المستمرة، لكل مادة من المواد الدر تتمثل تلك األدواتلين. الفاع

 مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوّسط.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات: -1    
تّم  سي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الّشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين، حيثهو مخطّط شامل لبرنامج درا

 المعلم من تنفس النمط.وتوزيع محتويات كل ميدان على ثالثة فصول دراسية بالتناوب، حتى ال يتم تركيز محتويات ميدان واحد في فترة زمنية محّددة ويمل األستاذ 

قد يصادفه لعام، الذي كل مخطط؛ تبعا للمادة المقّررة، ينطلق من مستوى من الكفاءة الختامية، التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها ا         

تي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة. كما يحتوي المخطط على توجيهات من وجملة من الوضعيات الجزئية المقترحة، ال المدرسية أو االجتماعية، التلميذ في حياته

 .الالزمة لتنصيب الكفاءةالوثيقة المرافقة ودليل الكتاب المدرسي، من أجل التكفّل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي، الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة 

 مثال 

 االسالمية السنة األولى متوّسط التربيةلـمادة: المخطط السنوي لبناء التعلمات 
ي سلوكه، موظفا أحكامها وِحكمها؛ يعرف المتعلم حقيقة اإليمان باهلل ويستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا. ويؤدي الّصالة أداء صحيحا، مبرزا أثرها فالكفـــاءة الشامـــلة: 

 عليه وسلم، ويحرص على االقتداء به، بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة. ويتحلّى بمحبّة الرسول صلى هللا

 انطالقا من الميادين المهيكلة للمادة، يستظهرالمتعلّم المحفوظ من القرآن ويعبّر عن حقيقة اإليمان ، يعظّم الشعائر  اإلسالمية  الوضعية االنطالقية األّم :

 محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم،  بتوظيف الموارد المدرجة يمارس خلق الّصدق و يعبّر المتعلم عن

 التوجيهات من الدليل التوجيهات من الوثيقة المرافقة  هيكلة المقطع التعلمي  الميدان مستوى من الكفاءة الختامية

 القرآن الكريم يستظهر المتعلّم المحفوظ من القرآن الكريم

 والحديث النبوي الشريف

 لكريم: القرآن ا -أوال

 الطارق  -1

التركيز على القراءة الجيدة والفهم  - الحفظ الجيّد -

 الصحيح لآليات والسورة.

 يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان،.
 أسس العقيدة اإلسالمية

 الفهم الصحيح لإليمان- أركان اإليمان -1

 

 التركيز على ركن اإليمان بالمالئكة

 يعظم المتعلم الشعائر اإلسالمية، 
 العبادات

الطهارة )الوضوء، الغسل،  -1

 والتيمم

في وضعيات تعلمية مختارة، يمارس المتعلم  -

 الطهارة ممارسة صحيحة، 

 المحافظة على الطهارة:

 العناية بنظافة الجسم والثوب والمحيط؛  -

في وضعيات مناسبة في المحيط يمارس خلق 

 الّصدق 
 األخالق واآلداب اإلسالمية

 الّصدق  -1

  

 التخلق بخلق اإلسالم -

 

الربط بين النصوص االستشهادية  -

 واألنماط السلوكية المستهدفة

يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم
 الّسيرة

مولد الرسول صلى هللا عليه  -1

 وسلم 

التعبير عن مظاهر سلوكية في محبة الرسول  -

 صلى هللا عليه وسلم

جيد باستخدام التركيز على الّسرد ال -

 المصادر الموثوقة
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مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات والتحقّق من نماء الكفاءة. ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير  هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي: -2          

لتي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي والقيمي. كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطّرة في المنهاج، وا

 المتعلم بتقديم مالحظات وتوجيهات تربوية من أجل التعديل. 

 

 

 

 

 السنة األولى من التعليم المتوسط لمادة التربية االسالمية مخطط التقويم البيداغوجي 

  التقويـــــــم التشخيصي

  الكفاءة الختامية ير التحكم في الكفاءة:معاي

 سالمة االستظهار -

 التالوة السليمة للمحفوظ -

 حسن االستعمال في الوضعيات -

 االستشهاد الموضوعي -

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، والحديث باستخدام مهارات التالوة 

 الجيدة واالستعمال المناسب.

ل
و
أل
ل ا

ص
الف

 

 الصحيح لألركان التعريف -

 حسن التعبير عن حقيقة اإليمان -

 حسن التصرف في العبادة والسلوك -
 يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان، وأثره في حياة المسلم من خالل تصرفه اليومي عبادة وسلوكا.

ي
ل الثان

ص
الف

 

 أحكام الزكاة -

 الزكاة وفوائدها الروحية، والجتماعية -

 الزكاة طهارة. -

 متعلم كيفية إيتاء الزكاة، ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.يعرف ال

 السيرة مرجع األخالق اإلسالمية -

آثار السلوكات  -إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -

 المذمومة على الحياة االجتماعية.

ث سبة ويتجنب الّسلوكات السيئة.يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب اإلسالمية المكت
ل الثال

ص
الف

 

 إبراز جوانب من الحياة في مّكة. -

 البعثة والمجتمع المّكي -

 المهاجرون األوائل -إبراز أسباب الهجرة -

 األنصار واستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلّم -

 آثار الهجرة على انتشار اإلسالم. -

 أسس بناء المجتمع في المدينة -

 أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة.يفهم 
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: هو مخطط يتضمن عددا محّددا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة، و مستهدفة التعلمات المدمجة المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

 جهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد وتجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم. التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة. ويثمن م
 

 المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لمادة التربية اإلسالمية أولى متوّسط

 

 

 

 

 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 األول
من شهر  2األسبوع 

 توبرأك

 :مرّكبةوضعيات  :1 لوقفةا

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

، اإلسالمية الشعائروتعظيم  اإليمان، حقيقةعن  للتعبير ــ

 وسلّم عليه هللا صلى للرسول محبّته عنوالتعبير 

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 الفصل خالل التلميذ يُقيّم( فهياش) الشريف والحديث
 

 الثاني
من شهر  01األسبوع 

 فيفري

 :مركبة : وضعيات2 الوقفة

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

 حياة والصالة وحفظ األمانة في اإليمان أثر للتعبير عن ــ

 المسلم، 

م واالقتداء ــ للتعبير عن حب الرسول صلى هللا عليه وسلّ 

 به،

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الجيدة التالوة مهارة باستخدام

 الفصل
 

 من أفريل 04األسبوع  الثالث

 :مركبة وضعيات :4 الوقفة

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

 خالل من المسلم حياة في اإليمان ثرللتعبير عن أ ــ

 وسلوكا عبادة اليومي تصرفه

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الجيدة التالوة مهارة باستخدام

 الفصل
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 السنـــــة األولــــــى
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 ساعة 11 /أسبوعا 11: (ّولالفصل األ المقطع األّول )
في سلوكه، موظفا أحكامها  : يعرف المتعلم حقيقة اإليمان باهلل ويستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا. ويؤدي الّصالة أداء صحيحا، مبرزا أثرهاالكفـــاءة الشامـــلة

 لى هللا عليه وسلم، ويحرص على االقتداء به، بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة.وِحكمها؛ ويتحلّى بمحبّة الرسول ص

 الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان المقطع
الزمن 

 المقدر
 توجيهات ومالحظات

01 

النصوص 

 الشرعية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الشريف 

ت التالوة الجيدة، باستخدام مهارا

 واالستعمال المناسب.

 ساعة 1 سورة الطّارق

يحرص األستاذ على القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب المتعلمين على 

ذلك، مع شرح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم الحفظ الجيّد 

 بالمجهود الذاتي في البيت.

من دالئل قدرة هللا تعالى: )هللا  -

فالق الحب والنوى.... لقوم 

من  99/  95يؤمنون( اآلية 

 سورة األنعام.

 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح لآليات. - ساعة 1

 استخالص االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. -

 اآليات ال يطالب المتعلّم بحفظها -
الكريم والسنة  مكانة القرآن

 النبوية: )تركت فيكم....(
 ساعتان

أسس العقيدة 

 اإلسالمية

يعرف المتعلم حقيقة اإليمان وأثره في 

حياة المسلم، ويعبر عنه من خالل 

 تصرفه اليومي عبادة وسلوكا.

من أركان اإليمان: اإليمان باهلل  -

 ودالئل وحدانيته.
 ساعتان

 ن حديث جبريل دون تفصيليعّدد المتعلّم أركان اإليمان م -

 بيان أثر اإليمان باهلل تعالى في حياة المسلم  -

 العبادات

يعظم المتعلّم الشعائر اإلسالمية، 

ويؤّدي عباداته وفقا ألحكامها ويواضب 

 عليها

 تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في الحياة للمسلم  - ساعة الطهارة 

 حسن التعريف بالشعائر  -

 ة األداء وحسن العرض والممارسة أمام المتعلّممعرف -

 ساعة الوضوء 

 ساعة الغسل

األخالق 

واآلداب 

 اإلسالمية

يوظف المتعلم المعرفة المكتسبة في 

جوانب من مكارم األخالق اإلسالمية 

 في الوضعيات المناسبة في المحيط.

 الّصدق 

 
 ساعة

 ط السلوكية المستهدفة الربط بين النصوص االستشهادية واألنما -

اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر  -

 والمواقف لالسترشاد واالقتداء

 السيرة

يعبر المتعلم عن محبته للرسول صلى 

هللا عليه وسلم باالقتداء به، وذلك 

انطالقا من العبر والمواقف 

 المستخلصة من سيرته العطرة.

 عليه مولد الّرسول صلى هللا -

 وسلم: )مولده، طفولته، شبابه(

 

 ساعة

التركيز على الّسرد الجيد لألحداث المصاحبة لمولده صلى هللا عليه  -

 وسلم اعتمادا على المصادر الموثوقة

 استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء  -
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 ساعات 10 /أسابيع 10: (الفصل الثانيالمقطع الثاني )

 الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان المقطع
الزمن 

 المقدر
 توجيهات ومالحظات

02 

النصوص 

 الشرعية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الشريف باستخدام 

مهارات التالوة الجيدة واالستعمال 

 المناسب.

 

 ساعتان سورة البروج

رة وتدريب يحرص األستاذ على القراءة الصحيحة للّسو

المتعلمين على ذلك، مع شرح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، 

 ويطلب منهم الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.

من نعم هللا تعالى على عباده:  -

)وإن لكم في األنعام... لقوم 

 69إلى  66يتفكرون( اآليات من 

 من سورة النحل.

 ساعتان

 .والفهم الّصحيح لآليات والسورةالتركيز على القراءة الجيدة  -

 .استخالص االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد -

 اآليات ال يطالب المتعلّم بحفظها -

 العبادات
يعظم المتعلّم الشعائر اإلسالمية، ويؤدي 

 عباداته وفقا ألحكامها.

التركيز على استخراج األحكام من خالل عرض الكيفية  - ساعة 1 التيّمم

 ا.عملي

 تسجيل وحفظ األحكام -

الحرص على الكيفية الصحيحة للّصالة، وأنّها صلة بين العبد  -

 وربّه. 

 ساعتان الّصالة ومكانتها التعبدية 

األخالق 

واآلداب 

 اإلسالمية

يوظف المتعلم المعرفة المكتسبة في جوانب 

من مكارم األخالق اإلسالمية في 

 الوضعيات المناسبة في المحيط.

 ساعة 1 ألمانةا

الربط بين النصوص االستشهادية واألنماط السلوكية  -

 المستهدفة 

اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر  -

 والمواقف لالسترشاد واالقتداء

 السيرة

يعبر المتعلم عن محبته للرسول صلى هللا 

عليه وسلم باالقتداء به، وذلك انطالقا من 

واقف المستخلصة من سيرته العبر والم

 العطرة.

 الوحي ومقّدماته -

 

 

 ساعتان
 التركيز على الّسرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة. -

 استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء. -
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 ساعات 07 /أسابيع 07: (الفصل الثالثالمقطع الثالث )
 لمستهدفةالموارد ا الكفاءة الختامية الميدان المقطع

الزمن 

 المقدر
 توجيهات ومالحظات

03 

 النصوص الشرعية

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، 

والحديث النبوي الشريف باستخدام مهارات 

 التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.
 ساعة سورة االنشقاق

القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب المتعلمين على ذلك، مع 

فردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم الحفظ الجيّد شرح بسيط للم

 بالمجهود الذاتي في البيت.

الوقت هو الحياة:  -

حديث )اغتنم خمسا 

 قبل خمس(

 ساعة

 التركيز على القراءة الجيّدة والفهم الصحيح للحديث. -

 استخالص االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. -

 العبادات
اإلسالمية، ويؤّدي يعظم المتعلم الشعائر 

 عباداته وفقا ألحكامها.

 

فضل صالة 

 الجماعة والجمعة

 ساعتان
استخالص فضل الشعيرتين من خالل النصوص الشرعية  -

 واألحكام الفقهية بحوار تحليلي واستنتاجي

 األخالق واآلداب اإلسالمية

يوظف المتعلم المعرفة المكتسبة في جوانب 

ي الوضعيات من مكارم األخالق اإلسالمية ف

 المناسبة في محيطه.

عالقة المسلم بأخيه 

 ساعة المسلم 

احترام عالقة األخوة في الدين التي تربط المسلم بأخيه  -

 المسلم، واالبتعاد عن أسباب فسادها

 السيرة

يعبر المتعلم عن محبته للرسول صلى هللا 

عليه وسلم باالقتداء به، وذلك انطالقا من 

تخلصة من سيرته العبر والمواقف المس

 العطرة.

 الدعوة إلى اإلسالم

 
 ساعتان

 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة. -

 استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء. -
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطّ ال

 السنـــــة األولــــــى
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  خيصيالتقويـــــــم التش

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:

  االستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعمالها في الوضعيات المناسبة )التالوة الجيدة، توظيف المعاني(•

  .إبراز أثر اإليمان باهلل تعالى ووحدانيته في سلوك المسلم•

  ميادين وتجنيدها واستخدامها حسب الحاجة )ربط األخالق بالنّصوص(إدماج المعارف المترابطة عضويا في مختلف ال•

  حسن إبراز مكارم األخالق المكتسبة في التصرفات اليومية )الّصدق(•

 حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها )الطهارة، الوضوء... الخ(•

  .حسن االسترشاد بالهدي النبوي اقتداًء بالمواقف من سيرته العطرة•

من خالل التقويم البنائي يتعّرف األستاذ على مستوى التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربويّة للصعوبات التي يجدها بعض •

 التالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، والحديث 

 باستخدام مهارات التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.

و
أل
ل ا

ص
الف

ل
 

 حسن استظهار ما حفظ من النصوص واستعمالها في الوضعيات المناسبة )تالوة، استدالل، تطبيق( •

 .تعداد محاسن الّصالة، والعرض الّصحيح ألحكامها •

  .حسن التصّرف بالمعارف المكتسبة من خلق األمانة •

  .ا على محبّة الّرسول صلى هللا عليه وسلمالّسرد الجيّد لمقّدمات الوحي وتقديم العبر المستخلصة منها وبيان أثره •

من خالل التقويم البنائي يتعّرف األستاذ على مستوى التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها  •

 بعض التالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان، وأثره في حياة المسلم  -

 اليومي عبادة وسلوكا.من خالل تصرفه 

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة، ويدرك أحكامها  -

 وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.

ي
ل الثان

ص
الف

 

 حسن استظهار ما حفظ من النصوص واستعمالها في الوضعيات المناسبة )تالوة، استدالل، تطبيق( •

 .حة، والعرض الّصحيح ألحكام صالة الجماعة والجمعةتعداد محاسن استغالل الوقت في األعمال الّصال •

  .حسن التصّرف بالمعارف المكتسبة من خلق عالقة المسلم بأخيه المسلم •

  .الّسرد الجيّد لمقّدمات الوحي وتقديم العبر منها، وبيان أثرها على محبّة الّرسول صلى هللا عليه وسلم •

على مستوى التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها  من خالل التقويم البنائي يتعّرف األستاذ •

 بعض التالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

 السيرة مرجع األخالق اإلسالمية -

 آثار السلوكات المذمومة على الحياة االجتماعية. -إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -

ليه باآلداب اإلسالمية يعبر المتعلم بسلوكه عن تح -

 المكتسبة ويتجنب الّسلوكات السيئة.

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في  -

 المدينة المنورة.

ث
ل الثال

ص
الف
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال

 السنـــــة األولــــــى

 

 
 

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 13                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 

 

 

  

 

/ الفصل

 المقطع
 مالحظات لمستهدفة بالتقويمالتعلمات ا الميدان األسبوع

 األول

 2األسبوع 

من شهر 

 أكتوبر

 مرّكبة: وضعيات :1لوقفة ا جميع الميادين 

 من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لالستشهاد بالمحفوظــ 

عن محبّته  اإلسالمية، والتعبيرالشعائر  اإليمان، وتعظيمحقيقة  للتعبير عنــ 

 مللرسول صلى هللا عليه وسلّ 

وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من 

القرآن الكريم والحديث الشريف )شفهيا( 

 يُقيّم التلميذ خالل الفصل

 

 الثاني

 01األسبوع 

من شهر 

 فيفري

 مركبة: : وضعيات2الوقفة  جميع ميادين المقطع

 من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لالستشهاد بالمحفوظــ 

 المسلم،  حياة في وحفظ األمانة والصالة يماناإل أثر نللتعبير عــ 

 به.ــ للتعبير عن حب الرسول صلى هللا عليه وسلّم واالقتداء 

وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من 

القرآن الكريم باستخدام مهارة التالوة 

 الجيدة )شفهيا( يُقيّم التلميذ خالل الفصل

 

 الثالث
 04األسبوع 

 من أفريل

 مركبة:وضعيات  :4الوقفة  مقطعجميع ميادين ال

 من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لالستشهاد بالمحفوظــ 

 وسلوكا عبادة اليومي تصرفه خالل من المسلم حياة في اإليمان للتعبير عن أثر ــ

وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ من 

القرآن الكريم باستخدام مهارة التالوة 

 التلميذ خالل الفصل الجيدة )شفهيا( يُقيّم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 للبيداغوجيا                                                                                    مديرية التعليم األساسي   المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 التــــاريـــــــــخمادة 

 التعليم المتوسط ولى منألة االسنــ

 
 

 2018سبتمبر 
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 المقدمــــة

 ، و سعيا لضمان  جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي  والبيداغوجي لمواصلة    2019-2018في إطار تحضير الموسم الدراسي 

ي الممارسين التربويين مخّططات سنوية كأدوات عمل اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيد

المنهاج ،مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ   

د كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج المعا

ط المراقبة الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخط

 المستمّرة ، 

ذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز وعليه، نطلب من السادة المفتشين مرافقة األسات

ة للبيداغوجيا بكل التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العام

 ذه في هذا الشأن .إجراء تربوي مزمع اتّخا
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 مذكرة منهجية 
كما  ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا، ،29/04/2017والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ بيّنت

نفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت في ت

احترافية أال و هو تكوين المكونين و  ،عمال بأحد محاور اإلصالح واالرتقاء به، التربوي األداءتسمح بتحسين ، كما تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس

سية في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات ، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدرا تلك األدوات تتمثل الفاعلين.

 مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات:-1

دين، ويُبنى رنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامية للميامخطّط شامل لب و هو

  على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

قد يصادفه التلميذ في موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع          

ة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافق المدرسية أو االجتماعية حياته

 .من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءة و دليل الكتاب المدرسي

 :مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي

  ناخ الموسمي في آسيا االستوائيةيستغل أدوات المادة لشرح أثر الم(:  المجال الجغرافيللميدان األول ) الختامية الكفاءة

التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية  على السطح    و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه  وضعية االنطالق(،تتمحور حول وضعية شاملة )هذه الكفاءة 

 وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية : و الظروف المناخية.

 لم بالتعرف على مختلف مظاهر السطح؛وضعية تسمح للمتع

 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 ؟

 ثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أ   

ظاهرة سقوط المطر طول السنة  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

 في المنطقة االستوائية
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استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم يخص االمتداد أو التوجيهات  الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة   فيما

بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين، هما السكان و التنمية و السكان و  مفتاحية  بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة

 البيئة 

بعد التقويم التشخيصي، من الكفاءة  مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق؛هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:  -2 

ي. كما يسمح هذا عايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي و القيمالختامية التي تؤطر بم

 المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات       و توجيهات تربوية من أجل التعديل 

 الكفاءة الختامية المعايير
 

 مّرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛* الت

 التعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم  وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ -

 ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.

 ’’.نوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديماآلثار ع’ ’ التالية: شرح العبارة

 
 

يوظّف اآلثار بشكل 

منهجي لوضـع كرونـولوجيـا  

العصور القديمة واكتشاف 

نمط معيشة إنسان ماقبل 

 التاريخ.

الفصل 

 األول

 

عي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساهو مخطط : المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم المدمجة التي تقيس 

 في القسم 

 مثال في المادة) تاريخ(:

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   وعاألسب الفصل المستوى المادة

 السنة األولى التاريخ

 

األسبوع الثالث من شهر  األول

 نوفمبر

 )وضعيات( تتمحور حولوضعية الوثائق التاريخية

خطوات دراسة اآلثار و استعمال 

كرونولوجيا العصور القديمة )ما قبل 

 التاريخ والعصور الحجرية(

 وسيلة دراسةاآلثار كموضوع و   
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي لبناء التعلّمات .1

 28الحجم الساعي:-

 وأساليب تكيفالتعرف واكتشاف المنجزات الحضارية يكون المتعلم قادرا على إبراز قيمة الموروث التاريخي الوطني كمكون للهوية الوطنية من خالل  :الكفاءة الشاملة

 اإلنسان مع وسطه.

الحجم 

 الساعي

التوجيهات 

 في دليل األستاذ

التوجيهات في الوثيقة 

 المرافقة
 الميدان هيكلة المقطع التعلمي

الكفاءة 

 الختامية

 

 

 

 

 سا06

تّم اإلشارة -

الى كيفية 

توظيف الصورة 

والخطوات 

المنهجية 

 الستثمارها ) ص

18.) 

كيفية  -

توظيف السلّم 

الزمني 

واستقراءه ص 

لفهم  24

 كرونولوجيا

عصور ما قبل 

 التاريخ.

تم تصنيف الموارد والمعارف 

في ثالث ميادين وفق ما يتماشى مع 

 المقاربة الكرونولوجية والمقاربة

وهي موارد تخص  الموضوعاتية.

المفاهيم األساسية التي تساعد على 

النص قراءة وفهم الوثيقة و

والتسلسل  والكرو ولوجياالتاريخي 

الزمني بالنسبة ألحداث التاريخ 

الوطني والعالمي، وهي كلها أدوات 

والتعلم في عملية التعليم 

سلوكية مبنية على  وممارسات

 التحكم في المعرفة التاريخية

والوضعيات  في المواقفوتوظيفها 

 الحياتية 

المنهجية لدراسة الوثائق  :  تتمحور حول الخطواتوضعية االنطالق -1

                                        .اآلثار و توظيفها كرونولوجيا الكتشاف نمط معيشة إنسان ما قبل التاريخ

                                                              وضعيات جزئية لتعلم الموارد: - 2

                                                                                         :وأداءات نشاطات

ضعية تسمح   للمتعلم بالتعرف على المواقع الهامة آلثار انسان ما قبل و -

.                                             التاريخ و تصنيفها وفق معياري الزمان ) كرونولوجيا(و المكان

كن المتعلم من التمرس على خطوات دراسة اآلثار من خالل وضعية  تم -

                                                                                                      نموذج على الخيار.

وضعية  تسمح للمتعلم من ربط العالقة بين المخلفات األثرية  وخصوصيات  -

                                                                                   يها االنسان القديم .الفترة التي عاش ف

: زيارة ميدانية لمتحف أو ألحد المواقع األثرية لما وضعية إدماج الموارد -3

قبل التاريخ أو إعداد بحث أو شريط فيديو حوله ثم عرضه في القسم أو 

.                                                                           التراث أو أية مناسبة وطنية ومناقشته بمناسبة إحياء شهر

تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

إلبراز  نمط معيشة انسان ما قبل التاريخ و قدرته على التكيف و التأقلم رغم 

.                                                                                             وة الظروف الطبيعيةقسا

: اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص المعالجة المحتملة -5

المالحظة لدى المتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل السيرورة التعليمية 

 لمقطع مثل صعوبة فهم العد التنازلي في التأريخ لفترة ما قبل التاريخ.التعلمية ل
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 سا12

تّم اال شارة  -

الى كيفية 

توظيف الخريطة 

وفق الشروط 

و    التربوية 

علمية الواردة ال

 21في ص 

والتي تخدم 

   الوضعية األولى 

                و الثانية.

توظيف  -

النصوص 

التاريخية 

كسندات تضمنها 

الكتاب المدرسي  

) خطوات 

استقراء النص 

التاريخي و 

استثماره ( ص 

 . 26الى  24من 

ابراز مساهمة انسان شمال  -

افريقيا قديما في اثراء الحضارة 

صالة انسان شمال أية ) اإلنسان

افريقيا (. وكذا الطابع الوطني من 

خالل مقاومته لالحتالل األجنبي ) 

الثالثي ( مثال : سياسة روما 

 االدماجية. 

: تتمحور حول التطور الحضاري لبالد المغرب وضعية االنطالق -1

                    .               القديم و تجذر  البعد الوطني في المنطقة منذ أقدم العصور 

                                               وضعيات جزئية لتعلم الموارد :  -2

                                                                            :أداءاتنشاطات أو 

االتها وضعية تسمح   للمتعلم بالتعرف على الممالك األمازيغية و توقيع مج -

                                                                                            الجغرافية.

المتعلم من ربط العالقة بين الحضارتين الليبية )اللوبية أو  وضعية تمكن -

القرطاجية(، و ما حدث من تطور حضاري  ةالفينيقياألمازيغية( و البونية )

                                                                      في مختلف المجاالت.جراء ذلك 

.                                              وضعية تخص سياسة الرومنة في المنطقة -

: عمل ميداني لجمع شواهد تلك الفترة والتي تدل إدماج الموارد وضعية-3

.                                                    تعبر عن اصالتها المنطقة وعلى حضارة 

تجنيد الموارد المكتسبة و المدمجة  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة: )*( -4

إلبراز  البعد الوطني من خالل مقاومة االحتالل الروماني و التصدي لسياسة 

  .                                           ضاريةالرومنة، دفاعا عن األرض و ما احتوته من منجزات ح

اقتراح أنشطة لمعالجة االختالالت والنقائص  المعالجة المحتملة: -5

المالحظة لدى المتعلم بعد اإلدماج والتقويم أو خالل السيرورة التعليمية 

التعلمية للمقطع مثل غموض معنى بعض المصطلحات منها: اللوبية، 

 البونية...
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 سا01

تضمن  -

الدليل جملة من 

الوسائط 

البيداغوجية ذات 

الصلة بالماّدة 

منها الصورة / 

الخريطة / الخط 

لزمني ) السلم ا

الزمني ( 

خطوات منهجية  

استقراء النّص 

التاريخي من ص 

 . 26الى  15

بناء تعلمات تخص  -

ميدان الحضارات القديمة 

ومواطنها بما من شأنها 

و  التأثيراستخالص عاملي 

من خالل  يالحضارالتأثر 

المنجزات الحضارية ) 

-عوامل الجوار الحضاري 

 االحتكاك و االقتباس (.

: تدور الوضعية حول مواطن وعوامل قيام الحضارات القديمة االنطالق عيةوض-1

 المتبادل. التأثيروحصول 

 جزئية لتعلم الموارد:  وضعيات-2

 :وأداءاتنشاطات    

وضعية تعلمية جزئية تتعلق باكتشاف مواقع ومواطن الحضارات القديمة  -

 .والربط بينها وبين عوامل قيامها

)جدول  منجزات الحضارية التي تنفرد بها كل حضارةوضعية تخص مورد ال -

 مقارن(

)جدول والتأثر عن عاملي التأثير  وضعية تتعلق بمورد المنجزات الناتجة -

 مقارن(

 وضعية تثير التساؤل التالي: إدماج الموارد: وضعية-3

هل كلما توفرت الشروط والعوامل المادية تقوم حضارة؟ )يجري مقارنة في هذا 

.                                       ين اليونان وغيره من الحضارات القديمة(المجال ب

تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة تتمحور  )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: وضعية-4

حول تقديم عرض بسيط حول مساهمته في مشروع خيري أو ثقافي...لترقية حيه أو 

                                          مواطنته. مدرسته أو مدينته...كتعبير عن ممارسة

: تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى المتعلم خالل المحتملة المعالجة-5

التأثير  سيرورة المقطع أو بعد إدماج الموارد وتقويم الكفاءة مثل إدراك أن عامال

 والتأثر بين الحضارات أمر البد منه...
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي 2.
 
 

 الكفاءة الختامية كم في الكفاءة:معايير التح

  

 تقويم  تشخيـصي

 * التمّرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛

 .وفق معياري الزمان والمكان القديم ويصنفهااإلنسان  مواقع آثارالتعّرف على  -

 فيها اإلنسان القديم. ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش

 ’’.اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’ ’ التالية: اشرح العبارة
يوظّف اآلثار بشكل منهجي لوضـع 

القديمة واكتشاف  كرونـولوجيـا العصور

 نمط معيشة إنسان ما

 قبل التاريخ.

ل
ألو

 ا
ل
ص

لف
ا

 

 .األمازيغية في شمال إفريقيا * التوقيع على خريطة المجاالت الجغرافية للممالك

 .في المجاالت المختلفةوالبونية والتطور ـ ربط العالقة بين منجزات الحضارة اللوبية 

 ـ إبراز البعد الوطني من خالل مقاومة االحتالل وسياسة روما اإلدماجية.

القديمة يّصنف المنجزات الحضارية 

الحضارة الجزائر وشمال افريقيا ) في

 نية(والبو اللوبية

في  الممالك االمازيغيةمبرزا دور 

ي القديم. مواجهة االستعمار
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 .ربط العالقة بين طبيعة الحضارة ومنجزاتها ومدى تطورها -*

 .التوقع على خريطة المجاالت الجغرافية للحضارات القديمة   -

 .ضاريينوالتأثر الح عنصري التأثيراالعتماد على المظاهر الحضارية الستجالء  -

 

ينطلق من منجزات الحضارات 

القديمة في العالم الستخالص عاملي 

التأثير والتأثر وتحديد المجاالت 

ل  الجغرافية لكل منها
ص

لف
ا

ث
ال
لث

ا
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة .3

 
الماد

 ة

المست

 وى

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع الفصل

خ
ري

تا
ال

 

السنة 

 األولى

 

 األول

 األسبوع

 شهر من الثالث

 نوفمبر

الوثائق 

 التاريخية

خطوات دراسة اآلثار و استعمال   )وضعيات( وضعية

كرونولوجيا العصور القديمة )ما قبل التاريخ والعصور 

 .الحجرية(

 

 

 

 

 كموضوع اآلثار

 دراسة  ووسيلة

 الثاني

 األسبوع

 شهر من الرابع

 جانفي

التاريخ 

 الوطني

تتعلق بالمجاالت الجغرافية للمالك )وضعيات(وضعية 

األمازيغية و تطورها الحضاري في الجزائر وشمال إفريقيا 

. 

 

 

 

 

 

 الثالث

 االسبوع

 شهر من األول

 أفريل

التــــاريـــخ 

 العــــــام

تخص تمثيل المجاالت الجغرافية  )وضعيات(وضعية 

للحضارات القديمة على خريطة وصوال إلى إبراز مظاهر 

 تطورها الحضاري 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 للبيداغوجيا                                                                                    مديرية التعليم األساسي   المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 الجـــغــــرافيـــــــامادة 

 التعليم المتوسط من ولىاأل السنة

 
 

 

 

 2018سبتمبر 
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 المقدمــــة

 ، و سعيا لضمان  جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي  والبيداغوجي لمواصلة     2019-2018في إطار تحضير الموسم الدراسي 

أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين 

المنهاج ،مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ   

معاد كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج ال

ط المراقبة الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخط

 المستمّرة ، 

ساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز وعليه، نطلب من السادة المفتشين مرافقة األ

ة للبيداغوجيا بكل التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العام

 خاذه في هذا الشأن .إجراء تربوي مزمع اتّ 
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 مذكرة منهجية 
،ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،كما 29/04/2017نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  بيّنت

يذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت في تنف

ية عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احتراف واالرتقاء به، التربوي و تسمح بتحسين األداء ت عمل توضح الرؤى وترفع االلتباستزويد الممارسين بأدوا

سية في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات ، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدرا  تلك األدوات تتمثل الفاعلين.

 مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط في الطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.

 طط الّسنوي لبناء التعلمات:المخ-1

ة للميادين، ويُبنى شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامي مخطّط  و هو

  على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

قد يصادفه التلميذ في المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي  كل مخطط ؛تبعا للمادة         

يهات من الوثيقة المرافقة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توج المدرسية أو االجتماعية حياته

 .اءةو دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكف

 :مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي

  يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية(:  ل الجغرافيالمجاللميدان األول ) الكفاءةالختامية

التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية  على السطح    و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه  وضعية االنطالق(،تتمحور حول وضعية شاملة )هذه الكفاءة 

 ئية تتعلق بالموارد اآلتية : وضعيات تعلمية جزو الظروف المناخية.

 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 ؟

 إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و التنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية. ثم تليها وضعية   

وط المطر طول السنة ظاهرة سق 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

 في المنطقة االستوائية

استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم فيما يخص االمتداد أو التوجيهات  الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة  

و  محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغرافي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين، هما السكان و التنمية و السكان مفتاحية  بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و

 البيئة 
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م التشخيصي، من الكفاءة مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق؛بعد التقويهو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:  -2 

عرفي، المنهجي و القيمي. كما يسمح هذا الختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: الم

 ل التعديل المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات       و توجيهات تربوية من أج

 الكفاءة الختامية المعايير
 

 * التمّرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛

 التعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم  وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ -

 سان القديم.ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلن

 ’’.اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم’ ’ شرح العبارةالتالية:

 
 

يوظّف اآلثار بشكل منهجي لوضـع كرونـولوجيـا  

 العصور القديمة واكتشاف نمط معيشة إنسان ماقبل التاريخ.

الفصل 

 األول

 

محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة و تستهدف التعلمات يتضمن عددا هو مخطط : المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم المدمجة التي تقيس 

 في القسم 

 المادة) تاريخ(: مثال في

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع الفصل المستوى المادة

السنة  التاريخ

 األولى

 

األسبوع  األول

الثالث من شهر 

 نوفمبر

الوثائق 

 التاريخية
خطوات  )وضعيات( تتمحور حولوضعية

كرونولوجيا العصور دراسة اآلثار و استعمال 

 التاريخ والعصور الحجرية(القديمة )ما قبل 

 اآلثار كموضوع و   وسيلة دراسة
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي لبناء التعلّمات )السنة األولى(.1

 سا 28:الحجم الساعي

التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على ربط العالقة بين اإلنسان وأساليب تأقلمه مع مجاله الجغرافي، بعد الكشف عن التنوع  في نهاية السنة األولى من الكفاءة الشاملة:

 والتباين الجغرافي في العالم.

الحجم 

 الساعي

التوجيها

ت في دليل 

 األستاذ

التوجيهات في 

 هيكلة المقطع التعلمي الوثيقة المرافقة

الم

 يدان

الكفاءة 

 تاميةالخ

 

 

 

 

 

 

 سا8

من خالل 

وضعيات 

تعلمية يتمكن 

المتعلم من 

اكتشاف 

تعامل 

االنسان مع 

مجاله 

الجغرافي 

الذي يتطلب 

منه استخدام 

معالم 

واحداثيات 

 الجغرافيا. 

يستغل هذا 

الميدان في بناء 

تعلمات تمكن من 

التموقع وتحديد 

المجال الجغرافي 

واستنباط وتفسير 

أساليب تأقلم االنسان 

مع بيئات متنوعة 

وإبراز التأثير والتأثر 

 والتعاون.

 

: تتمحور حول التموقع الجغرافي بتوظيف االحداثيات الجغرافية وطرق وضعية االنطالق -1

 ا أساليب تأقلم االنسان في بيئات متنوعةاستقراء الخرائط مبرز

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد: -2

 :نشاطات أو أداءات

وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على المعالم الجغرافية وتوظيف االحداثيات للتموقع  -

 ومعرفة الوقت.

 وضعية تمكن من معرفة مختلف مظاهر السطح المتباينة وتوزيعها حسب القارات، -

 لمتعلم بالتعرف على البيئات الجغرافية باستخدام العروض الحرارية.وضعية تسمح ل -

: وضعية من خاللها يستخلص المتعلم توظيف االحداثيات وضعية إدماج الموارد -3

 الجغرافية وقراءة الخرائط.

يتمحور تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة حول  وضعية)وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

لكرة األرضية من حيث االحداثيات ومختلف مظاهر السطح خصائص المجال الجغرافي ل

 للتعرف على توزيع البيئات الجغرافية عليها.

: تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج والتقويم أو أثناء المعالجة المحتملة -5

 سيرورة المقطع مثل عدم تساوي الزمن بين مختلف المناطق في العالم.

ي
اف

غر
ج

ال
ل 

جا
لم

ا
 

تم
يع

ع 
وق

تم
لل
ة 

في
را

جغ
ت 

يا
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حد

وا
م 

ال
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د 

م 
قل

تأ
ب 

لي
سا

 أ
زا

بر
 م
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اف

غر
ج

ال
ل 
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يد
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وت
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و
تن
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اف
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ت 

ئا
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ع 
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الن
ا
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 سا10

لم يتم  -

التطرق الى 

الميدان الثاني 

 في الدليل.

اثناء بناء  -

التعلمات يستنتج 

المتعلم العالقة بين 

توزيع السكان في 

العالم والقدرة على 

لمراكز تحديد ا

السكانية من خالل 

التفاوت السكاني 

ليصل الى ربط 

العالقة بين النمو 

السكاني والتنمية 

 المستدامة. 

: وضعية تخص السكان وتوزيعهم في العالم والعوامل المتحكمة في وضعية االنطالق -1

 ذلك، واقتراح حلول لمشاكل التنمية في البلدان النامية.

 :وضعيات جزئية لتعلم الموارد -2

 :نشاطات أو أداءات         

 وضعية تسمح للمتعلم معرفة تفاوت توزيع السكان في العالم.    -

وضعية تسمح للمتعلم تحديد التجمعات السكانية الكبرى في العالم وتوظيف معيار  -

 الكثافة السكانية.

تبين للمتعلم مشاكل التنمية في العالم وربطها بالنمو السكاني واقتراح حلول  وضعية -

 ا.  له

: وضعية توجه المتعلم إلى ربط العالقة بين واقع النمو السكاني وضعية إدماج الموارد -3

 في العالم ومشاكل التنمية التي تحتاج الى حلول.

تتمحور الوضعية حول تجنيد الموارد المكتسبة  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

والمبادرة الى اقتراح حلول  والمدمجة حول توزيع السكاني في العالم ومشاكل التنمية

 لها.

: تتعلق بكل ما يتطلب المعالجة؛ بعد اإلدماج والتقويم، مثل عدم المعالجة المحتملة -5

 إدراك سبب تفاوت عدد السكان في العالم من منطقة إلى أخرى...
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 سا

لم يتم  -

التطرق الى 

الميدان الثالث في 

 الدليل.

في هذا الميدان  -

يستنتج المتعلم العالقة 

بين نشاطات االنسان 

في بيئته والتي تتسبب 

مباشرة في التدهور 

البيئي، مع تشخيص 

مشكل بيئي مبادرا 

 باقتراح حلوال له.

نسان وبيئته مبرزا تتمحور حول ربط العالقة بين نشاط اال وضعية االنطالق:-1

 المشاكل المترتبة عن عدم التمكن في تهيئة اإلقليم واقتراح حلول مناسبة.  

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد: -2

 :أداءاتنشاطات أو  -

وضعية تقود المتعلم إلى التعرف على مميزات البيئة الجغرافية وعالقتها بنشاط  -

 االنسان فيها.

 هور البيئي وسبل الحد من اخطاره.المتعلم إلى معرفة التد تقودوضعية  -

 وضعية تتمحور حول مشكل بيئي واقتراح حلول مناسبة له. -

: وضعية إدماج حول العالقة بين نشاط االنسان في بيئته وضعية إدماج الموارد -3

 واالضرار الناجمة عن ذلك على البيئة واالنسان.

بة و المدمجة ليستنتج تجنيد الموارد المكتسوضعية تقويم)وضعيات تقويم( الكفاءة)*(: -4

 البيئة وتوازنها.على  تهيئته لإلقليميحافظ االنسان بنشاطه في المتعلم كيفية 

: الوقوف على صعوبة المتعلم في فهم انعكاسات نشاط االنسان المعالجة المحتملة -5

 ( مثال على التوازن البيئي.)طبقة األوزون
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي )السنة األولى(2.

 
 معايير التحكم في الكفاءة:

 

 الكفاءة الختامية

 

 تقويم تشخيـصي

 .الجغرافية قصد توظيفها في تحديد المواقع وحساب الوقتاإلحداثيات المعالم و تعّرف علىال -

)مظاهر السطح الكبرى، النطاقات  استعمال خرائط التوزيعات لتحديد المجموعات الطبيعية الكبرى على سطح األرض -

 المناخية( وبيئات جغرافية متنوعة.

 .التأثر إلبراز مدى قدرة اإلنسان على التأقلم مع بيئات جغرافية متنوعةاالنطالق من تحليل بعدي التأثير و -

 .التركيز على ضرورة عقلنة استغالل المجال الجغرافي -

يعتمد معالم وإحداثيات 

جغرافية للتموقـع وتحديد 

المجال الجغرافي، مبرزا 

أساليب تأقلم اإلنسـان مع 

ل .جغرافية متنّوعةبيئـات 
و
أل
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 .العالقة بين توزيع السكان في العالم والعوامل المتحكمة في ذلكربط  -

     .استغالل خرائط طبيعية وسكانية لتحديد المراكز الكبرى للتجمع السكاني في العالم -

 .المستدامةوالتنمية  ربط العالقة بين النمو السكاني -

يحلّل العوامل المتحّكمة  كان )اختالالت تحتاج إلى حلول(.السريع للس النامية والنموربط العالقة بين التنمية في البلدان 

في توزيـع السكان مقترحا 

 حلوال لمشاكل التنميــة

ي
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 ـ ربط العالقة بين نشاط اإلنسان وبيئته الجغرافية.

 .الناتجة عن عدم التحكم في التهيئة اإلقليمية شرح المشاكلـ  

 .يارـ اقتراح حلول لمشكل بيئي على الخ
ينطلق من نشاط اإلنسان 

وتهيئته لإلقليم، مقترحا حلوال 

 .تحقّــق التوازن البيئي

ل 
ص

لف
ا

ث
ال
لث

ا
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للمراقبة المستمرة )السنة األولى(.3

 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع الفصل المستوى المادة

يا
اف

غر
ج

ال
 

 السنة األولى

 

 األول

 األسبوع

 من الثاني

 نوفمبر شهر

المجال 

 الجغرافي

تعلمية تخص تعامل اإلنسان مع مجاله  )وضعيات(وضعية 

 .الجغرافي

 

 

 

 

 المجال

 اآلسيوي الجغرافي

 للمجاالت كنموذج

 األخرى الجغرافية

        ياآس غير

  منها لكل والتي

 الثاني

 األسبوع

 من الثالث

 فيفري شهر

السّكان 

 والتنمية

تتمحور حول تفاوت التمركز السكاني  )وضعيات(وضعية

 .على سطح الكرة األرضية

 

 

 

 

 

 الثالث

  األسبوع

 من الرابع

 أفريل شهر

السّكان 

 والبيئة

معتدلة مميزات البيئة الجغرافية التخص  )وضعيات(وضعية 

 .وعالقتها بطبيعة نشاط اإلنسان

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 1  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

اندًٕٓسٚح اندضائشٚح انذًٚقشاطٛح انشؼثٛح  

ٔصاسج انتشتٛح انٕطُٛح 

 

 انًفتشٛح انؼايح نهثٛذاغٕخٛا                                                                                                   يذٚشٚح انتؼهٛى األعاعٙ 

 

 

 

 

 2018عثتًثش 

 

 

 

 

 

 2018عثرّثش 

 

انًخطّطاخ انغُٕٚح 

 ػهــٕو انطثٛؼــح ٔ انسٛــاجيادج 

 انتؼهٛى انًتٕعظيٍ ج األٔنٗ انغُــ
 



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 2  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

ج ــــيقذوال

 

، اٌث١ذاغٛظٟ  ظٛدج اٌرّؼ١ٍُ ٚذؽغ١ٓ األداء اٌرشتٛٞ ْٚاٌٛؽ١ٕح ػّاٚصاسج اٌرشت١ح ِٓ ، َٚعؼ١ا 2019-2018ٌّٛعُ اٌذساعٟ يذؽؼ١ش ايفٟ ئؽاس 

ِخططاخ ع٠ٕٛح ٌثٕاء اٌرؼٍّاخ ، ٌٍرم٠ُٛ اٌث١ذاغٛظٟ ٚ اٌّشالثح )األعرارج ت١ٓ أ٠ذٞ ٌٍث١ذاغٛظ١ا إلطالؼاخ اٌرٟ تاششذٙا، ذؼغ اٌّفرش١ح اٌؼاِح  يِٛاطٍحًة ٚ

ٍح ٌٍّغٕذاخ اٌّشظؼ١ح ن (اٌّغرّشج ّّ  ٚذٕف١ز لشاءج، فُٙ ذ١غ١ش ٚاٌّرٛعؾ تغشع فٟ ِشؼٍرٟ اٌرؼ١ٍُ االترذائٟ ا١ٌّذاْفٟ أٌّؼرّذج ٚاٌّؼّٛي تٙا أدٚاخ ػًّ ِى

 اٌرؼٍّّٟ اٌزٞ ذّٕض ػ١ٍٗ إٌّا٘ط اٌّؼاد وراترٙا،  ِٓ ؼ١س اٌرذسض فٟ تٕاء اٌرؼٍّاخ ،ذؼذ٠ٍٙا ٚ ذم٠ّٛٙا عإٌّٙاض ،ٚوزا ذٛؼ١ذ ذٕاٚي اٌّؼا١ِٓ فٟ ئؽاسا ٌّمؾ

 .ػٍٝ ػٛء اٌىفاءاخ اٌّؽذدج فٟ إٌّٙاض 

خاطح ؼذ٠صٟ  جاٌّفرش١ٓ ِشافمح األعرارٔطٍة ِٓ اٌغادج ٚػ١ٍٗ، ِٚٓ أظً ظؼً ٘زٖ اٌّخططاخ أدٚاخ ػًّ فؼ١ٍح ٚفؼاٌح ٚراخ ٚلغ ػٍٝ األداء اٌرشتٛٞ 

ًّ ذؼذ٠ً أٚ ذؽغ١ٓ ٠شٚٔٗ ِٕاعثا ٚفك ِا رفٟ لشاءج ٚفُٙ ِثذأ ٘زٖ اٌّخططاخ ِٓ أظً ٚػؼٙا ؼ١ض اٌرٕفٟ-اٌؼٙذ تاٌرذس٠ظ  ٚاٌرذّخً تاعرّشاس إلظشاء و

 .ذمرؼ١ٗ اٌىفاءج أٌّشطٛدج شش٠طح ئخطاس اٌّفرش١ح اٌؼاِح ٌٍث١ذاغٛظ١ا تىً ئظشاء ذشتٛٞ ِضِغ اذّخارٖ فٟ ٘زا اٌشأْ

  



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 3  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

 

يزكشج يُٓدٛح 

 

، ػشٚسج ئػادج إٌظش فٟ ِّاسعاخ اٌرم٠ُٛ اٌّؼّٛي تٙا ؼا١ٌا، وّا أفشصخ 29/04/2017ت١ّٕد ٔرائط االعرشاسج اٌٛؽ١ٕح ؼٛي اٌرم٠ُٛ؛ ٚاٌرٟ ذٛظد تٕذٚج ؼٛي اٌّٛػٛع تراس٠خ 

 ٌزا اسذأخ اٌّفرش١ح اٌؼاِح ٌٍث١ذاغٛظ١ا ذض٠ٚذ اٌّّاسع١ٓ .ذأ٠ٚالخذماس٠ش اٌّراتؼح ا١ٌّذا١ٔح ٌٍغادج اٌّفرش١ٓ، اخرالالخ فٟ ذٕف١ز إٌّا٘ط تغثة اٌمشاءج غ١ش إٌاظؼح ٌٙا ِٚا سافمٙا ِٓ 

.  تأؼذ ِؽاٚس اإلطالغ أال ٚ ٘ٛ ذى٠ٛٓ اٌّى١ٔٛٓ ٚ اؼرشاف١ح اٌفاػ١ٍٓتٗ، ػّالتأدٚاخ ػًّ ذٛػػ اٌشؤٜ ٚذشفغ االٌرثاط ٚ ذغّػ ترؽغ١ٓ األداء اٌرشتٛٞ ٚاالسذماء 

 اٌّخطؾ اٌغٕٛٞ ٌٍرم٠ُٛ اٌث١ذاغٛظٟ ٚ وزا اٌّخطؾ اٌغٕٛٞ ٌٍّشالثح اٌّغرّشج ٌىً ِادج ِٓ اٌّٛاد اٌذساع١ح اٌرؼٍّاخ، ِٚٚٓ ٘زا إٌّطٍك ذُ اٌرشو١ض ػٍٝ اٌّخطؾ اٌّغٕٛٞ ٌثٕاء 

. فٟ ِشؼٍرٟ اٌرؼ١ٍُ االترذائٟ ٚ اٌّرٛعؾ فٟ اٌطٛس٠ٓ اٌّؼ١١ٕٓ ترٕف١ز إٌّا٘ط اٌّؼاد وراترٙا

 :انًخطظ انّغُٕ٘ نثُاء انتؼهًاخ-1

ٚ ٘ٛ ِخطّؾ شاًِ ٌثشٔاِط دساعٟ ػّٓ ِششٚع ذشتٛٞ، ٠فؼٟ ئٌٝ ذؽم١ك اٌىفاءج اٌشاٍِح ٌّغرٜٛ ِٓ اٌّغر٠ٛاخ اٌرؼ١ٍّّح، أطاللا ِٓ اٌىفاءاخ اٌخرا١ِح ١ٌٍّاد٠ٓ، ٠ُٚثٕٝ ػٍٝ 

.   ِعّٛػح ِٓ اٌّماؽغ اٌرؼ١ٍّح اٌّرىاٍِح

لذ ٠ظادفٗ اٌر١ٍّز فٟ  ٌٍّادج اٌّمشسج، ٠ٕطٍك ِٓ اٌىفاءج اٌخرا١ِح اٌرٟ ذٛػغ ِٛػغ اٌرٕف١ز ِٓ خالي ٚػؼ١ح ِشىٍح شاٍِح تغ١الٙا اٌؼاَ اٌزٞ ِخطؾ؛ ذثؼا         وً 

وّا ٠ؽرٛٞ اٌّخطؾ ػٍٝ ذٛظ١ٙاخ ِٓ اٌٛش١مح اٌّشافمح ٚ .  ٚ ظٍّح ِٓ اٌٛػؼ١اخ اٌعضئ١ح اٌّمرشؼح اٌرٟ ذفؼٟ ئٌٝ ٚػؼ١ح ئدِاض ٚ ِؼاٌعح ِؽرٍّحؼ١اذٗ اٌّذسع١ح أٚ االظرّاػ١ح

 .د١ًٌ اٌىراب اٌّذسعٟ ِٓ أظً اٌرىفً األِصً تغ١شٚسج اٌّمطغ اٌرؼٍّٟ اٌزٞ ِٕػ ٌٗ ؼعُ عاػٟ ذمذ٠شٞ ٠ٛافك اٌّذج اٌالصِح ٌرٕظ١ة اٌىفاءج

:   نًغتٕٖ انغُح األٔنٗ يتٕعظِصاي ِخطؾ اٌرؼٍّاخ ٌّادج اٌرشت١ح اٌؼ١ٍّح ٚ اٌرىٌٕٛٛظ١ح 

 :  اٌىفاءج اٌخرا١ِح

 نهؼضٕٚح  انٕظٛفٙاألٔنٛح نهتُغٛق انًتؼهقح تانًقاستحأياو اختالالخ ٔظٛفٛح ػُذ اإلَغاٌ، ٚقذو إسشاداخ ٔخٛٓح تتدُٛذ يٕاسدِ 

 :اٜتٛحٔضؼٛاخ تؼهًٛح خضئٛح تتؼهق تانًٕاسد  ٔتفشٚطا ٔ انظاْشٚح نغٕء انتغزٚح إفشاطا انؼٕاقة انؼضٕٚح ٔتٓشاشح  شاٍِح ذرؼٍك ٘زٖ اٌىفاءج ذرطٍة ئدساظٙا فٟ ٚػؼ١ح 
 يصذس ٔتشكٛة األغزٚح 

 ػٕاقة عٕء انتغزٚح ػُذ اإلَغاٌ

 دٔس األغزٚح ػُذ اإلَغاٌ

 انتٕاصٌ انغزائٙ

.  نتؼهى إدياج يٕاسد انكفاءج تُذسج ضًٍ األػشاض انصسٛح انًشتثطح تغٕء انتغزٚحثى ٔضؼٛح

أيا انتٕخٛٓاخ انتٙ ٔسدخ فٙ كم يٍ انٕثٛقح انًشافقح فًٛا ٚخص فٙ ْزا انًغتٕٖ ْٕ تُأل انًٛذاٍَٛ تانتٕاص٘  

.  ػهٗ يًاسعح انًُٓح انتدشٚثٙ ٔانتؼايم يغ انًٕاد انكًٛٛائٛح ٔانٕعائم انًخثشٚحتذسٚة انتاليٛز  تغتٓذف 

 

 

 



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 4  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

: انًخطظ انغُٕ٘ نهتقٕٚى انثٛذاغٕخٙ- 2

 ٠ٕطٍك ِٓ اٌىفاءج اٌخرا١ِح اٌرٟ ذإؽش تّؼا١٠ش ذغّػ تم٠ُٛ اٌرؼٍّاخ اٌّشذثطح تّشوثاخ اٌىفاءج اٌّغطشج فٟ اٌىفاءج، اٌرؼٍّاخ ٚ اٌرؽمك ِٓ ّٔاء ٌغ١شٚسج ئسعاءِٛاوة  ٘ٛ ِخطؾ

وّا ٠غّػ ٘زا اٌّخطؾ ترص١ّٓ ِعٙٛد اٌّرؼٍُ ترمذ٠ُ ِالؼظاخ ٚ ذٛظ١ٙاخ ذشت٠ٛح ِٓ أظً اٌرؼذ٠ً  . اٌّؼشفٟ، إٌّٙعٟ ٚ اٌم١ّٟ: إٌّٙاض ٚ اٌرٟ ذغرٙذف اٌعٛأة اٌصالشح

 :ِصاي

 .انشتظ تٍٛ طثٛؼح انغزاء ٔدٔسِ فٙ انؼضٕٚح

 .تطثٛق أعظ انتغزٚح انصسٛح

 .تؼشٚف انُثاخ األخضش كًُتح نهًادج انؼضٕٚح

 .ٔضغ ػالقح تٍٛ ظاْشج انُتر ٔتٕصٚغ انُغغ ػثش أػضاء انُثاخ األخضش

 .تًٛٛض يظاْش انًُٕ ػُذ انُثاخ
 

  أياو اختالالخ ٔظٛفٛح ػُذ اإلَغاٌ، ٚقذو

انًتؼهقح إسشاداخ ٔخٛٓح تتدُٛذ يٕاسدِ 

 انٕظٛفٙ نهؼضٕٚح األٔنٛح نهتُغٛق تانًقاستح

 

  ٗانًسٛظ تتدُٛذٚتذخم تٕػٙ نهسفاظ ػه 

 يٕاسدِ زٕل يًٛضاخ انُثاخ األخضش

ل
ٔ
أل
 ا
م
ص

نف
 ا

.  

 ٚتضًٍ ػذد يسذد يٍ انٕقفاخ انتقًٕٚٛح زغة انسدى انغاػٙ انًًُٕذ نكم يادج ٔ يغتٓذفح  ِخطؾٚ ٖانًغتًشجانًخطظ انغُٕ٘ نهًشاقثح - 3

تّٕػ ػالِح داٌح ػٍٝ ذؽىّٗ فٟ اٌّٛاسد ٚ ذع١ٕذ٘ا فٟ ِشىالخ ِٓ ٔفظ ػائٍح ٚ ٠صّٓ ِعٙٛد اٌّرؼٍُ . اٌّشوثاخ اٌصالز ٌٍىفاءجانتؼهًاخ انًذيدح انتٙ تقٛظ 

 .اٌمغُاٌٛػؼ١اخ اٌّؼاٌعح فٟ 

 :يثال

 

 

 

 

 

 

 ً
ظ

ٌف
ا

اٌرؼٍّاخ اٌّغرٙذفح تاٌرم٠ُٛ اٌّمطغ اٌث١ذاغٛظٟ ا١ٌّذاْ األعثٛع 

1 

 األعثٛع اٌصآِ

 ٚ
 ْ

غا
إلٔ

ا

ؾ 
ؽ١

ٌّ
ا

سوثح ذٕذسض فٟ اٌرغز٠ح ػٕذ  ٚػؼ١اخ ِشىً َاٌرغز٠ح ػٕذ إٌثاخ األخؼش 

إٌثاخ األخؼش ٚ ػاللرٙا تاإلٔغاْ 

2 

 األعثٛع اٌغادط

 

اٌرؽظً ػٍٝ اٌطالح ػٕذ إٌثاخ 

األخؼش 

ٚػؼ١اخ ِشىً ِشوثح ذؼاٌط خًٍ ٚظ١فٟ ِرؼٍك 

. تٛظ١فح اٌرٕفظ ٌذٜ إٌثاخ ٚ ػاللح رٌه تاإلٔغاْ

3 

 األعثٛع اٌشاتغ

 ْ
غا

إلٔ
ا

 ٚ

ح 
ؽ

ظ
ٚػؼ١اخ ِشىً ِشوثح ذؼاٌط خًٍ ٚظ١فٟ ػٕذ اٌرىاشش ػٕذ اإلٔغاْ اٌ

. اإلٔغاْ ِرؼٍك تٛظ١فح اٌرىاشش



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 5  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًخطــظ انّغُــٕ٘ نثُــاء انتؼهًّـــاخ 

 انغُـــــح األٔنــــــٗ
 



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 6  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

 ٔ ٚتذخم اٚداتٛا نسًاٚح يسٛطّ ٔصسح غٛشِ ٚسافع ػهٗ صستّ :األٔليهًر انطٕس 

 

 (انغُح األٔنٗ)انًخطّظ انغُٕ٘ نثُاء انتؼهًّاخ .1
 ٚسافع ػهٗ صستّ ٔصسح غٛشِ ٔٚتذخم إٚداتٛا نسًاٚح يسٛطّ: انكفاءج انشايهح

 

 

 

 

 

 

تقذٚش 

انسدى 

 انضيُٙ

تٕخٛٓاخ يٍ انٕثٛقح  تٕخٛٓاخ يٍ دنٛم انكتاب

 انًشافقح
اخ انًقطغ ًّ  ْٛكهح تؼه

انًقطغ 

انتؼهًٙ 

 

انًٛذاٌ 
انكفاءج انختايٛح 

 

 عا10

ذٕاٚي ا١ٌّذا١ٔٓ 

تاٌرٛاصٞ ٚ ئظٙاس 

اٌؼاللح ت١ٓ اإلٔغاْ 

. ٚ إٌثاخ األخؼش

 

 

   اٌرٕث١ٗ ئٌٝ اٌطث١ؼح 

اٌّؼذ١ٔح ٌثؼغ 

اٌّٛاد سغُ اؼرٛائٙا 

ػٍٝ ػٕظش 

اٌىشتْٛ، ِصً 

CO2 ........

 

ذغرغً ٘زٖ اٌذساعح 

ٌرذس٠ة اٌّرؼٍُّ ػٍٝ 

ِّاسعح اٌّغؼٝ 

اٌؼٍّٟ، خاطح ِٕٗ 

إٌّٙط اٌرعش٠ثٟ ٚ 

اٌرؼاًِ ِغ اٌٛعائً 

اٌّخثش٠ح ٚ اٌّٛاد 

. اٌى١ّ١ا٠ٚح

 

ؽشغ ٚػؼ١ح ِشىً شاٍِح ذطشغ ذغاؤالخ ؼٛي اخرالي ٚظ١فٟ ٔاظُ ِٓ  -1

 .ذذخالخ غ١ش ع٠ٛح ٌإلٔغاْ فٟ اٌّؽ١ؾ

ؽشغ ٚػؼ١ح أطالل١ح ذٕذسض فٟ ئؽاس اٌرؽغ١ظ تٙشاشح اٌؼؼ٠ٛح ٚ  -2

اٌؼٛالة اٌظا٘ش٠ح ٌغٛء اٌرغز٠ح ِّا ٠غرذػٟ اٌّؽافظح ػٍٝ عالِرٙا 

 .تاؼرشاَ أعظ اٌرغز٠ح اٌظؽ١ح

 :ؽشغ ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّح ظضئ١ح ذرؼٍك تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -3

 ِظذس ٚ ذشو١ة األغز٠ح 

 ُدٚس األغز٠ح فٟ اٌعغ 

 ٟاٌرٛاصْ اٌغزائ 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -4

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -6

 .ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح -7

ٌ
غا

إلَ
 ا
ُذ

ػ
ح 

زٚ
تغ

ان
 

سح
ص

ان
ٔ
 ٌ

غا
إلَ

ا
 

أياو اختالل 

ٔظٛفٙ، ٚقذو 

إسشاداخ ٔخٛٓح 

تتدُٛذ يٕاسدِ 

تانًقاستح األٔنٛح 

نهتُغٛق انٕظٛفٙ 

 . نهؼضٕٚح



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 7  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

 

 

 

 

 

 

 

  عا12

ذغ١ش ئٔراض اٌّادج اٌؼؼ٠ٛح 

تذالٌح ذشو١ض شأٟ أوغ١ذ 

 أْ اٌىشتْٛ، ؼرٝ ٔظٙش

إٌثاخ ٠ؽراض فٟ ذشو١ثٗ 

 شأٟ اٌؼؼ٠ٛح ئٌٌٍّٝادج 

أوغ١ذ اٌىشتْٛ ٌىٓ ال ٠عة 

أْ ذرؼذٜ ٔغثرٗ ِغرٜٛ 

 إٌغثح تؼذ ٘زٖ ألْ ِؽذد،

٠ىْٛ ِفؼٛي شأٟ أوغ١ذ 

اٌىشتْٛ ٠غُّ اٌخال٠ا 

 اٌخؼشاء

الرشاغ ٚػؼ١ح ِشىً أطالل١ح ذطشغ ذغاؤالخ ؼٛي اٌؼاللح ت١ٓ ؼّا٠ح  -1

 إلتشاص أ١ّ٘ح اٌرؽىُ فٟ األساػٟ اٌضساػ١ح ٚ ٔٛػ١ح إٌّرٛض اٌضساػٟ

 ششٚؽ اٌرشو١ة اٌؼٛئٟ

 :ؽشغ ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ذرؼٍك تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 أغز٠ح إٌثاخ األخؼش 

 ٟاٌرشو١ة اٌؼٛئ 

 أرماي إٌغغ 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح-   6

 

 

خ
ثا
إٌ

ذ 
ػٕ

ح 
ز٠

رغ
اٌ

 

 

ؾ
ؽ١

ٌّ
ٚا

 ْ
غا

إلٔ
ا

 

٠رظشف تٛػٟ 

ٌٍؽفاظ ػٍٝ اٌّؽ١ؾ 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ ؼٛي 

اٌّظا٘ش ا١ٌّّضج 

اٌؽ١اج ػٕذ إٌثاخ 

ا١ٌّذاْ .  األخؼش

اإلٔغاْ ٚ : اٌصأٟ

 اٌّؽ١ؾ



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 8  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

   عا8

الرشاغ ٚػؼ١ح أطالق ذطشغ ذغاؤالخ ؼٛي اخرالي ٚظ١فٟ فٟ اٌؼؼ٠ٛح  -1

 .ٚ ػاللرٗ تٛظ١فح اٌرٕفظ

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ٌثٕاء اٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 اٌّثادالخ اٌغاص٠ح اٌرٕفغ١ح ٚ ِمش٘ا 

 اٌّؼٕٝ اٌث١ٌٛٛظٟ ٌٍرٕفظ 

 اٌمٛاػذ اٌظؽ١ح ٌٍرٕفظ 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح -6

 ْ
غا

إلٔ
 ا
ٕذ

ػ
ح 

ال
ط

 اٌ
ٝ

ػٍ
 ً

ظ
ؽ

اٌر

ح 
ؽ

ظ
ٚاٌ

 ْ
غا

إلٔ
ا

أِاَ اخرالالخ 

ٚظ١ف١ح ػٕذ 

اإلٔغاْ، ٠مذَ 

ئسشاداخ ٚظ١ٙح 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ 

 اٌّرؼٍمح تاٌّماستح

 األ١ٌٚح ٌٍرٕغ١ك

 اٌٛظ١فٟ ٌٍؼؼ٠ٛح

 

   عا6

 ذغاؤالخ ؼٛي ِظذس اٌطالح أطالل١ح ذص١شالرشاغ ٚػؼ١اخ ِشىً  -1

 .٘ٛائ١حالاٌؽ٠ٛ١ح ػٕذ إٌثاخ األخؼش ٚ تؼغ اٌىائٕاخ األخشٜ اي

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ِرؼٍمح تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 اٌّثادالخ اٌغاص٠ح اٌرٕفغ١ح ٚ ِمش٘ا 

 ذؼش٠ف اٌرٕفظ ػٕذ إٌثاخ وؼ١ٍّح ئٔراض اٌطالح 

 اٌرخّش 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح-6 ش 
ؼ

خ
أل
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خ
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إٌ
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ػٕ

ح 
ال
ط

 اٌ
ٝ

ػٍ
 ً

ظ
ؽ

اٌر

ؾ 
ؽ١

ٌّ
ٚا

 ْ
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إلٔ
ا

٠رظشف تٛػٟ 

ٌٍؽفاظ ػٍٝ اٌّؽ١ؾ 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ ؼٛي 

اٌّظا٘ش ا١ٌّّضج 

اٌؽ١اج ػٕذ إٌثاخ 

ا١ٌّذاْ .  األخؼش

اإلٔغاْ ٚ : اٌصأٟ

اٌّؽ١ؾ 



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 9  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

   عا4

 ذغاؤالخ ؼٛي اخرالي ٚظ١فٟ فٟ أطالل١ح ذص١شالرشاغ ٚػؼ١اخ ِشىً  -1

 .اٌؼؼ٠ٛح ٚ ػاللح رٌه تٛظ١فح اإلؽشاغ

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ِرؼٍمح تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 أشىاي اإلؽشاغ 

 ٍٟدٚس اإلؽشاغ فٟ شثاخ اٌٛعؾ اٌذاخ 

  أػؼاء اإلؽشاغ 

 اٌمٛاػذ اٌظؽ١ح اإلؽشاغ 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح -6

 ْ
غا

إلٔ
 ا
ٕذ

ػ
غ 

شا
ؽ

إل
ا

ح 
ؽ

ظ
ٚاٌ

 ْ
غا

إلٔ
ا

أِاَ اخرالالخ 

ٚظ١ف١ح ػٕذ 

اإلٔغاْ، ٠مذَ 

ئسشاداخ ٚظ١ٙح 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ 

 اٌّرؼٍمح تاٌّماستح

 األ١ٌٚح ٌٍرٕغ١ك

 اٌٛظ١فٟ ٌٍؼؼ٠ٛح

 

  عا2

٠ظف اٌّرؼٍُ  -1

اٌّشاؼً األعاع١ح 

 ٌٚإلٔراػ وّظٙش ٌُٕ

 .ٚذطٛس إٌثاخ

ذؽٛي اٌؼٕظش اٌؽٟ  ذغاؤالخ ؼٛي أطالل١ح ذص١شالرشاغ ٚػؼ١اخ ِشىً  -1

 .فٟ اٌثزسج اٌٝ وائٓ ذاَ ٌٍرٛطً اٌٝ ِظا٘ش إٌّٛ ٚ اٌرطٛس

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ِرؼٍمح تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 ِىٛٔاخ اٌثزسج 

 ِشاؼً أراػ اٌثزسج 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح- 6   ٛ
ّٕ

 اٌ
ش
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 اٌ
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ثا
إٌ
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ؾ 
ؽ١

ٌّ
ٚا

 ْ
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ذظشف تٛػٟ 

ٌٍؽفاظ ػٍٝ اٌّؽ١ؾ 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ ؼٛي 

اٌّظا٘ش ا١ٌّّضج 

اٌؽ١اج ػٕذ إٌثاخ 

ا١ٌّذاْ .  األخؼش

اإلٔغاْ ٚ : اٌصأٟ

 اٌّؽ١ؾ
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   عا6

 ذغاؤالخ ؼٛي اخرالي ٚظ١فٟ فٟ أطالل١ح ذص١شالرشاغ ٚػؼ١اخ ِشىً  -1

 اٌؼؼ٠ٛح ٚ ػاللح رٌه تٛظ١فح اٌرىاشش

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ِرؼٍمح تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

  األظٙضج اٌرىاشش٠ح 

 ًدٚي إٌّاع 

   اإلخظاب

 ْاٌمٛاػذ اٌظؽ١ح اٌعٕغ١ح ػٕذ اإلٔغا 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح   - 6 

 ْ
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إلٔ
 ا
ٕذ

ػ
ش 

اش
رى

اٌ

ح 
ؽ

ظ
ٚاٌ

 ْ
غا

إلٔ
ا

أِاَ اخرالالخ 

ٚظ١ف١ح ػٕذ 

اإلٔغاْ، ٠مذَ 

ئسشاداخ ٚظ١ٙح 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ 

 اٌّرؼٍمح تاٌّماستح

 األ١ٌٚح ٌٍرٕغ١ك

 اٌٛظ١فٟ ٌٍؼؼ٠ٛح

 

   عا4

تخظٛص اعرّشاس  ذغاؤالخ أطالل١ح ذص١شالرشاغ ٚػؼ١اخ ِشىً  -1

 األٔٛاع ػٕذ إٌثاذاخ راخ االص٘اس ٌٍرٛطً اٌٝ ١ِّضاخ اٌرىاشش اٌعٕغٟ

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ِرؼٍمح تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 أظٙضج اٌرىاشش ػٕذ إٌثاخ 

 ٟدٚس إٌّاعً فٟ اٌرىاشش اٌعٕغ 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

.  ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح6
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ذظشف تٛػٟ 

ٌٍؽفاظ ػٍٝ اٌّؽ١ؾ 

ترع١ٕذ ِٛاسدٖ ؼٛي 

اٌّظا٘ش ا١ٌّّضج 

اٌؽ١اج ػٕذ إٌثاخ 

ا١ٌّذاْ .  األخؼش

اإلٔغاْ ٚ : اٌصأٟ

 اٌّؽ١ؾ
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  عا4

عرٙذف دساعح اٌخ١ٍح تٕاء 

ِفَٙٛ اٌٛؼذج اٌثٕائ١ح ٌٍؼاٌُ 

اٌؽٟ ٚذٛفش فشطح أخشٜ 

ٌٍرؼاًِ ِغ اٌفؽض 

اٌّعٙشٞ ٚذشظّرٗ 

 ٌشعِٛاخ تغ١طح  

ٚؼذج تٕاء اٌىائٓ  ذغاؤالخ ؼٛي أطالل١ح ذص١شالرشاغ ٚػؼ١اخ ِشىً  -1

 .اٌؽٟ ٌٍرٛطً اٌٝ تٕاء ِفَٙٛ اٌخ١ٍح

 :ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ِشىً ذؼ١ٍّّح ظضئ١ح ِرؼٍمح تاٌّٛاسد اٌرا١ٌح -2

 اٌخ١ٍح اٌؽ١ٛا١ٔح 

 اٌخ١ٍح إٌثاذ١ح 

 . اٌرٟ ذُ تٕاء٘ائدِاض اٌّٛاسدالرشاغ ٚػؼ١اخ ذؼٍُّ  -3

 .ؼً اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -4

 .ذٕاٚي ٚػؼ١اخ ذم١ّ١١ح ِٓ ٔفظ ػائٍح اٌٛػؼ١ح االٔطالل١ح -5

. ِؼاٌعح ت١ذاغٛظ١ح ِؽرٍّح  -6
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ؼً اٌٛػؼ١ح اٌشاٍِح 
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٘ ـــو انثٛذاغٕجــنتقٕ٘انغُّٕ٘ لط ــيخظال

 انغُـــــح األٔنــــــٗ
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 (انغُح األٔنٗ)انًخطّظ انغُٕ٘ نهتقٕٚى انثٛذاغٕخٙ 2.
 

انتقٕٚـــــــى انتشخٛصٙ   

 انكفاءج انختايٛح :يؼاٚٛش انتسكى فٙ انكفاءج

 انشتظ تٍٛ طثٛؼح انغزاء ٔدٔسِ فٙ انؼضٕٚح. 

 تطثٛق أعظ انتغزٚح انصسٛح 

  تؼشٚف انُثاخ األخضش كًُتح نهًادج انؼضٕٚح

  ظاْشج انُتر ٔتٕصٚغ انُغغ ػثش أػضاء انُثاخ األخضشػالقح تٍٛٔضغ  

 تًٛٛض يظاْش انًُٕ ػُذ انُثاخ 

أياو اختالالخ ٔظٛفٛح ػُذ اإلَغاٌ، ٚقذو إسشاداخ ٔخٛٓح تتدُٛذ يٕاسدِ 

 انٕظٛفٙ نهؼضٕٚح األٔنٛح نهتُغٛق انًتؼهقح تانًقاستح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتدُٛذ يٕاسدِ زٕل يًٛضاخ انُثاخ  ٚتذخم تٕػٙ نهسفاظ ػهٗ انًسٛظ

 األخضش

ل
ٔ
أل
م ا

ص
 انف

 تؼشٚف انتُفظ كًصذس نهطاقح 

  تؼشٚف انتخًش كًُظ آخش إلَتاج انطاقـح

  خصائص عطٕذ انتثادل ػُذ انُثاتاخ تًٛٛض

  تؼشٚف اإلطشاذ كظاْشج تؤيٍ نهؼضٕٚح ثثاخ تٕاصٌ انٕعظ انذاخم

 

ٙ
م انثاَ

ص
 انف

  ٌتًٛٛض أًْٛح انًُاعم فٙ انتكاثش ػُذ اإلَغا

  تًٛٛض أًْٛح انًُاعم فٙ انتكاثش اندُغٙ ػُذ انُثاتاخ راخ األصْاس 

  ٕٙٚضر ضشٔسج اإلنقاذ فٙ انتكاثش اندُغ

  تؼشٚف انخهٛح كٕزذج تُائٛح نهكائُاخ انسٛح

 

ث
م انثان

ص
 انف



 ِرٛعؾ- اٌغ٠ٕٛح اٌّخطّطاخ

 14  ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽ١ٕح

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

نهًشاقثح انًغتًشج انغُّٕ٘ ط ــيخظال

 انغُـــــح األٔنــــــٗ
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 (انغُح األٔنٗ)انًخطّظ انغُٕ٘ نهًشاقثح انًغتًشج .3
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انتغزٚح ػُذ انُثاخ األخضش ا

ٔضؼٛاخ يشكم يشكثح تُذسج فٙ انتغزٚح ػُذ انُثاخ األخضش ٔ ػالقتٓا تاإلَغاٌ 

 األعثٕع انغادط 2
انتسصم ػهٗ انطاقح ػُذ انُثاخ 

األخضش 

. ٔضؼٛاخ يشكم يشكثح تؼانح خهم ٔظٛفٙ يتؼهق تٕظٛفح انتُفظ نذٖ انُثاخ ٔ ػالقح رنك تاإلَغاٌ

 األعثٕع انشاتغ 3

 ٌ
غا

إلَ
ا

 ٔ

ح 
س

ص
ان

انتكاثش ػُذ اإلَغاٌ 

. ٔضؼٛاخ يشكم يشكثح تؼانح خهم ٔظٛفٙ ػُذ اإلَغاٌ يتؼهق تٕظٛفح انتكاثش
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 األساسي للبيداغوجيا                                                                                                   مديرية التعليم   المفتشية العامة

 

 

 طات السنويةالمخط  

 اـة والتكنولوجيـوم الفيزيائيــمادة العل
 التعليم المتوسطمن األولى ة السنــ

 
 

 

 8112سبتمبر  
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 ةــــمقدمال

 

 ،عليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجيضمان جودة الت   وزارة التربية الوطنيةمن عيا ، وس  1029-1028لموسم الدراسي لتحضير الفي إطار 

األستاذة )مخططات سنوية لبناء التعلمات ، للتقويم البيداغوجي و المراقبة بين أيدي للبيداغوجيا إلصالحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة ل صلة  مواو

 قراءة،  فهمتيسير  بغرض والمتوسطفي مرحلتي التعليم االبتدائي  الميدانفي ألمعتمدة والمعمول بها ندات المرجعية لة للس  أدوات عمل مكم  المستمرة ( ك

لمات ،تعديلها المنهاج، وكذا توحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعل مي الذي تنص  عليه المناهج المعاد كتابتها،  من حيث التدرج في بناء التعوتنفيذ 

 وتقويمها على ضوء الكفاءات المحددة في المنهاج .

حديثي  خاصة  األستاذة المفتشين مرافقةنطلب من السادة مل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي وعليه، ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات ع

ل باستمرار إلجراء كل  تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما  في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها  حيز -العهد بالتدريس التنفيذ والتدخ 

 ة شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع ات خاذه في هذا الشأن.الكفاءة ألمرصود تفتضيه
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 :مذكرة منهجية
أفرزت ، ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا، كما 19/00/1022بي نت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ 

دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا  إلى تزويد  تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما

 الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس 

ط رتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و احترافية الفاعلين .تتمثل في المخطط الس نوي لبناء التعلمات ، المخطو تسمح بتحسين األداء التربوي واال

لطورين المعنيين بتنفيذ المناهج المعاد في االسنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط 

 كتابتها.

 المخطط الس نوي لبناء التعلمات: -1         
ءات الختامية للميادين، ويُبنى على و هو مخط ط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعل مية، انطالقا من الكفا

  من المقاطع التعلمية المتكاملة. مجموعة 

قد يصادفه التلميذ في كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي          

تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة. كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافقة  و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي المدرسية أو االجتماعية حياته

 .ءةودليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفا

 السنة الثالثة من التعليم المتوسط:  ئية لمستوى العلوم الفيزيامثال مخطط التعلمات لمادة 

 :  الكفاءة الختامية   

 يحل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحوالتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية 

ية المتعلقة بالطاقة والتحوالت الكيميائية  وباالعتماد على المنهج التجريبي واالستعانة وهي متناولة ضمن الكفاءة الشاملة المرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنهج

 بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

 في وضعيات جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 .نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي* 

 نمذجة التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.* 
ل الكيميائي.* بعض العوامل الم  ؤث رة في التحو 

              

 . تخص بعض التحوالت الكيميائية ونمذجتها لتفسيرها مجهريا وكذا استغاللها في المحافظة على البيئة والمحيطثم  وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن تطبيقات  

 متناولة في الوثيقة المرافقة.لمفاهيم األساسية للكيمياء وهي في ما يخص التوجيهات، هنا يجب االشارة إلى صعوبة تناول بعض ا

مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير  هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي: -8          

اءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي و القيمي. كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود المتعلم تسمح بقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكف

 بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل.
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 متوسط السنة األولىمثال : الفصل  األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى 

  الكفاءة الختامية عاييرالم

 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة 

 يركب دارة كهربائية بسيطة 

 يركب دارة كهربائية  محترما شروط التشغيل 

 يركب دارة كهربائية في تشكيالت مختلفة 

 إياب" -يركب دارة كهربائية من نوع "ذهاب 

 يكشف عن خلل في تركيب دارة كهربائية ويصححه 

 دارة المستقصرةيتعرف على ال 

 يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه 

 

يحل مشكالت تتعلق بتركيب 

الدارات الكهربائية البسيطة 

محترما قواعد األمن 

 الكهربائي.

ل
و
أل
 ا
ل
ص
لف
 ا

 

عي الممنوح لكل مادة و مستهدفة التعلمات المدمجة هو مخطط يتضمن عدد محدد من الوقفات التقويمية حسب الحجم السا   المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3 .

 ة الوضعيات المعالجة في القسم.التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم  بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في مشكالت من نفس عائل

 من التعليم متوسطالثانية يا لمستوى السنة مثال : الفصل  األول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوج

 التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل

من شهر فيفري الرابعاألسبوع  الثاني وضعيات تقويمية تتعلق بتحديد نوع  وطبيعة  الظواهر الميكانيكية 

 حركة متحرك  في مرجع معين
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نــوي لبنــاء التعل مــ  ـاتالمخطــط الس 

 السنـــــة األولــــــى
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 :الكفاءة الشاملة

لهندسي والفلك في مستويات أولية، يحل مشكالت تتعلق بمحيطه المادي والتكنولوجي موظفا المفاهيم األساسية في المادة وتحوالتها الفيزيائية والدارة الكهربائية والضوء ا 

 نجاز مشاريع تكنولوجية ومستفيدا من بعض أدوات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.عتمدا على مسعى استقصاء المعلومات والتجريب وإم

 السنة األولى() بناء التعلماتالسنوي لخطط الم  -1
الكفاءة 

 الختامية

المقاطع 

 التعلمية
ات المقاطع  هيكلة تعلم 

توجيهات من المنهاج والوثيقة 

 المرافقة
 توجيهات من دليل الكتاب

تقدير الجحم 

 الزمني

 األسبوع األول ويم تشخيصي )تقويم المكتسبات السابقة الضرورية وإجراء التجانس(تق

ي
هربائية 

ت الك
ب الدارا

ق بتركي
ت تتعل

ال
شك

ل م
ح

ي
هربائ

ن الك
ألم
عد ا

وا
حترما الق

طة م
سي
الب

 

المقطع 

 األول

عن مشكلة الكهربائية البسيطة )إثارة بالدارات  متعل قة انطالقيهطرح وضعية  .2

 (.  بالكهرباء الكهرومنزليةجهزة األتغذية 

 * طرح المشروع التكنولوجي.

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .1

 * مفهوم الدارة الكهربائية.

 * اشتعال مصباح.

 * تركيب الدارات الكهربائية.

 * الدارة الكهربائية "ذهاب وإياب".

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 تعل ق بالموارد اآلتية:تناول وضعيات تعلمية جزئية ت .0

 * حماية الدارة وبعض قواعد األمن الكهربائي.

 وضعية تعل م اإلدماج. .5

 وضعية إدماج التعلمات. .6

 حل الوضعية االنطالقية. .2

 تقويم مرحلي )تقويم الكفاءة الختامية( .8

 معالجة بيداغوجية محتملة  .  9

 

 أنظر الوثيقة المرافقة:

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة 

 بعض المفاهيم. بتناول

 

 أسبوع 12
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ت 
ال
و
ح
هذه الت

سرا 
ومف

ت الفيزيائية للمادة 
ال
حو

ت متعلقة بالت
ال
شك

ل م
ح
ي

ي للمادة
حبيب

ج ال
وذ
ستعانة بالنم

ال
با

 

المقطع 

 ثانيال

بالقياسات )إثارة مشكلة تعيين مقدار فيزيائي متعل قة  انطالقيهطرح وضعية  .1

 تجريبيا(.

 لموارد اآلتية:تعلمية جزئية تتعل ق با تناول وضعيات .8

  .لاطواأل* قياس 

 الكتلة.الحجم و* قياس 

 * تعيين الكتلة الحجمية.

 * تعيين درجة الحرارة.

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 حل الوضعية االنطالقية.  .4

تناول وضعيات تقويمية تتعل ق باستخدام القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية  .5

 عنه بطريقة سليمة والتعبير

 

 

 ثيقة المرافقة:أنظر الو

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة 

 بتناول بعض المفاهيم.

 

 

 

 

 

 أسبوع15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسبوع16

 

 

المقطع 

 لثالثا

بالمادة وتحوالتها )إثارة مشكلة تخص الحاالت متعل قة طرح وضعية انطالقية  .2

 (.  وانحفاظ الكتلة خالل تغيرات الحالةالفيزيائية للمادة 

 نولوجي.* طرح المشروع التك

 تناول وضعيات تعل مية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: .1

 * الحاالت الفيزيائية للمادة، وتحوالتها.

 * الخالئط. 

 * المحاليل المائية. 

 * انحفاظ الكتلة. 

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 وضعية إدماج التعل مات. .0

 حل الوضعية االنطالقية .5

 .مائية  ومبدأ انحفاظ الكتلةتناول وضعيات تقويمية تتعل ق بالمحاليل ال .6

 تقويم مرحلي )تقويم الكفاءة الختامية(. .2

 معالجة بيداغوجية محتملة   .8

 

 أنظر الوثيقة المرافقة:

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة 

 بتناول بعض المفاهيم.
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ب
طه القري

حي
ن م

ت م
ال
شك
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ح
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ي 
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ض
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شعا
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وذ
ف نم

ظي
و
والبعيد بت

 

ط الرؤية المبا
و
شر

و
سام

ج
أل
شرة ل

 

المقطع 

 الرابع

طرح وضعية انطالقية متعل قة بنموذج الشعاع الضوئي )إثارة مشكلة الرؤية  .2

 وربطها بنموذج االنتشار المستقيم للضوء(.  

 * طرح المشروع التكنولوجي.

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية: .1

 * المنابع واألوساط الضوئية. 

 قيم للضوء.* االنتشار المست

 * الظل والظليل.

 وضعية تعل م اإلدماج. .3

 حل الوضعية االنطالقية.  .0

تناول وضعيات تقويمية تتعل ق بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية  .5

 المباشرة لألجسام.

 

 أنظر الوثيقة المرافقة:

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة 

 بتناول بعض المفاهيم.

 

 

 

 

 أسبوع15

المقطع 

 مسالخا

متعل قة ببعض الظواهر الفلكية )إثارة مشكلة تتعل ق بوضع  انطالقيهطرح وضعية  -2

 األرض والقمر في المجموعة الشمسية وأثر حركتيهما(.  

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعل ق بالموارد اآلتية: -1

 * المجموعة الشمسية.

 * دوران األرض.

 الخسوف والكسوف. -* أطوار القمر

 للطاقة.* الشمس مصدر 

 وضعية تعل م اإلدماج -3

 وضعية إدماج التعلمات. -0

 حل الوضعية االنطالقية  -5

 تقويم مرحلي )تقويم الكفاءة الختامية(. -6

 معالجة بيداغوجية محتملة   -2

  

 أسبوع14

 

 

 

 

 

 



 -متوسط -ة المخططات السنوي

 

 9                                                                                                                                                                                                                             وزارة التربية الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 يـــم البيداغوجــلتقويالسن وي لط ــمخطال

 السنـــــة األولــــــى
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 السنة األولى()يم البيداغوجيلتقول السنوي مخططال -8

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة الختامية 
 تقويم تشخيصي 

ل
و
أل
ل  ا

ص
الف

 

يحل مشكالت تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية 

 البسيطة محترما قواعد األمن الكهربائي.

 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة 

 يركب دارة كهربائية بسيطة 

 ائية  محترما شروط التشغيليركب دارة كهرب 

 يركب دارة كهربائية في تشكيالت مختلفة 

 إياب" -يركب دارة كهربائية من نوع "ذهاب 

 يكشف عن خلل في تركيب دارة كهربائية ويصححه 

 يتعرف على الدارة المستقصرة 

 يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه 

يحل مشكالت متعلقة 

ئية بالتحوالت الفيزيا

للمادة ومفسرا هذه 

التحوالت باالستعانة 

 بالنموذج الحبيبي للمادة

 

*اعتماد على القياسات 

 خالل التحوالت

 يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية 

 يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس 
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ي
ل  الثان

ص
الف

 

*اعتماد التفسير بالنموذج 

 الحبيبي

 ة للمادةيميز بين الحاالت الفيزيائي 

  يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة

 والضغط

 يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بوجاهة 

 يميز بين مختلف الخالئط 

 يعرف كيف يفصل بين مكونات الخليط 

 يعرف معايير نقاوة الماء 

  يعرف مبدأ عملية التقطير 

 ه المختلفةيوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حاالت 

  يوظف النموذج الحبيبي للتعبير عن انحفاظ الكتلة 

  يحضر محلوال مائيا 

 يعرف أن الكتلة محفوظة في المحلول المائي 

 يعرف مكونات المحلول المائي 

ث
ل  الثال

ص
الف

 

يحل مشكالت من محيطه القريب والبعيد بتوظيف 

نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة 

 لألجسام

 على المنابع الضوئية يتعرف 

 يتعرف على األوساط الضوئية 

 يحدد شرط  الرؤية المباشرة 

 ينمذج الضوء بحزمة ضوئية 

 يربط تشكل الظل باالنتشار المستقيم للضوء 

 يفسر تشكل ظل جسم 

 يعرف عناصر المجموعة الشمسية 

 يعرف بعض الخصائص الفلكية  لعناصر المجموعة الشمسية 

 جرام السماويةيقدر المسافات بين األ 

  يعرف دور الشمس كمصدر للطاقة 

 يعرف فعل الحرارة على األجسام 
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 للمراقبة المستمرةالسن وي ط ــمخطال

 السنـــــة األولــــــى
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 السنة األولى()لمراقبة المستمرةالسنوي لمخطط ال -3

 

 الحظاتم التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان االسبوع الفصل المستوى

ى
ول
أل
سنة  ا

ال
 األول 

من شهر لث  األسبوع الثا

 أكتوبر
 الظواهر الكهربائية

بتركيب الدارات الكهربائية تناول وضعيات تقويمية تتعل ق 

 محترما شروط التشغيل الكهربائي.

 

 الثاني
شهر االسبوع الثالث من 

 فيفري
 تحوالتهاوالمادة 

لمائية  ومبدأ انحفاظ تناول وضعيات تقويمية تتعل ق بالمحاليل ا

 .الكتلة

 

 الثالث
شهر من  رابعاألسبوع ال

 أفريل
 الضوء وعلم الفلك

تناول وضعيات تقويمية تتعل ق بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي 

 .لتفسير الرؤية المباشرة لألجسام
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 للبيداغوجيا                                                                                    مديرية التعليم األساسي   المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 التــربيــــة المــدنيــــــةمادة 
 التعليم المتوسط ولى منالسنة األ

 
 

 

 

 2018سبتمبر 
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 المقدمــــة

 ، و سعيا لضمان  جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي  والبيداغوجي لمواصلة    2018-2019في إطار تحضير الموسم الدراسي

بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل  اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا

المنهاج ،مكملة للسندات المرجعية المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ   

هج المعاد كتابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي الذي تنّص عليه المنا

ط المراقبة الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخط

 المستمّرة ، 

ة األساتذة خاصة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز وعليه، نطلب من السادة المفتشين مرافق

ة للبيداغوجيا بكل التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل تعديل أو تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العام

 مع اتّخاذه في هذا الشأن .إجراء تربوي مز
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 مذكرة منهجية 
،ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا،كما 29/04/2017والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ  نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ بيّنت

في تنفيذ المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت . مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى  أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للسادة المفتشين، اختالالت

احترافية  عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين المكونين و واالرتقاء به، التربوي و تسمح بتحسين األداء ت عمل توضح الرؤى وترفع االلتباستزويد الممارسين بأدوا

من المواد الدراسية في مرحلتي التعليم الفاعلين.تتمثل في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات ، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة 

 االبتدائي و المتوسط.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات:-1

من مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين، ويُبنى و هومخطّط شامل لبرنامج دراسي ض

  على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة. 

قد يصادفه التلميذ في من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي كل مخطط ؛تبعا للمادة المقررة، ينطلق من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ          

ة و جملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج و معالجة محتملة.كما يحتوي المخطط على توجيهات من الوثيقة المرافق المدرسية أو االجتماعية حياته

 .ل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة لتنصيب الكفاءةو دليل الكتاب المدرسي من أجل التكف

 :مثال مخطط التعلمات لمادة الجغرافيا لمستوى السنة الرابعة ابتدائي

  آسيا االستوائية يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي في(:  المجال الجغرافيللميدان األول ) الكفاءةالختامية

التالية أثر المناخ الموسمي في آسيا االستوائية  على السطح    و مدى قدرة تأقلم االنسان مع هذه  وضعية االنطالق(،تتمحور حول وضعية شاملة )هذه الكفاءة 

 وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية : و الظروف المناخية.

 مختلف مظاهر السطح؛ وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على

 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 ؟

 لتنوع المناخي على السطح و على نشاط االنسان في آسيا االستوائية.ثم تليها وضعية إدماج موارد الكفاءة و هي وضعية تخص استخالص أثر التباين و ا   

ظاهرة سقوط المطر طول السنة  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

 في المنطقة االستوائية
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استغالل هذا الميدان في بناء المتعلمين لمفاهيم أو التوجيهات  الواردة في كل من الوثيقة المرافقة و دليل األستاذ لهذا المستوى فإنها تركز على ضرورة  فيما يخص االمتداد 

افي كمدخل لدراسة الميدانين المواليين، هما السكان و التنمية و السكان و مفتاحية  بشكل تدريجي بغرض تفسير العالقة بين االنسان و محيطه و التعرف على تجاربه المختلفة ذات الصلة بالمجال الجغر

 البيئة 

  

مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءة،. ينطلق؛بعد التقويم التشخيصي، من الكفاءة هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:  -2

ا يم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج و التي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي و القيمي. كما يسمح هذالختامية التي تؤطر بمعايير تسمح بقو

 المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم مالحظات و توجيهات تربوية من أجل التعديل 

 الكفاءة الختامية المعايير
 

 ة لدراسة اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛* التمّرس على خطوات منهجي

 التعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم  وتصنيفها وفق معياري الزمان والمكان؛ -

 ـ  ربط العالقة بين المخلّفات األثرية وخصوصيات الفترة التي عاش فيها اإلنسان القديم.

 ’’.فيها اإلنسان القديماآلثار عنوان الفترة التي عاش ’ ’ شرح العبارةالتالية:

 
 

يوظّف اآلثار بشكل 

منهجي لوضـع كرونـولوجيـا  

العصور القديمة واكتشاف 

قبل  نمط معيشة إنسان ما

 التاريخ.

الفصل 

 األول

 

و تستهدف التعلمات يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية توافق الحجم الساعي الممنوح لكل مادة هو مخطط : المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد و تجنيدها في وضعيات مشكلة من نفس عائلة الوضعيات المعالجة المركبات الثالث للكفاءة. و يثمن مجهود المتعلم المدمجة التي تقيس 

 في القسم .

 مثال في المادة) تاريخ(:

 مالحظات ات المستهدفة بالتقويمالتعلم الميدان   األسبوع الفصل المستوى المادة

السنة  التاريخ

 األولى

 

األسبوع الثالث  األول

 من شهر نوفمبر

خطوات دراسة  )وضعيات( تتمحور حولوضعية الوثائق التاريخية

كرونولوجيا العصور القديمة )ما قبل اآلثار و استعمال 

 التاريخ والعصور الحجرية(

 اآلثار كموضوع و   وسيلة دراسة
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي لبناء التعلّمات .1

 28:الحجم الساعي

الكفاءة الشاملة: في نهاية السنة األولى من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والتفاعل اإليجابي مع محيطه على أساس 
 ممارسة حقّه وتأدية واجبه. 

الحجم 

 الساعي

االمتداد 

والتوجيهات في 

 دليل األستاذ

االمتداد 

والتوجيهات في 

 الوثيقة المرافقة

 هيكلة المقطع التعلمي
 انالميد

 

الكفاءة 

 الختامية
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 10سا

من خالل  - 

وضعيات تعلمية 

يتمكن المتعلم من 

وع معرفة التن

الثقافي ووسائل 

دعمه داخليا 

وخارجيا مبرزا 

فوائده. والتعرف 

على التمييز 

العنصري 

وأخطاره 

)االبارتايد / 

 الصهيونية(.  

تتضمن دراسة 

هذه الميادين جملة من 

المفاهيم األساسية 

المتعلقة بتصرف 

المتعلم كمواطن واع 

تجاه كل قضايا 

المجتمع والتحلي 

بروح التضامن 

احترام والمسؤولية و

االخرين من خالل 

التعبير عن رأيه. 

وابداء اعتزازه 

بمكونات هويته 

الوطنية والتنوع 

 الثقافي.

: تتمحور حول التنوع الثقافي كعامل للوحدة وتقبل االخر وضعية االنطالق-1

بتفعيل الحوار كممارسة حضارية لرفض العنف والعدوانية ونبذ التفرقة والميز 

 العنصري.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد:        -2

 نشاطات أو أداءات:  

وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على التنوع الثقافي كوضع طبيعي و عامل  -

 لتقبل االخر.

وضعية  تمكن من التعامل و التواصل  و ممارسة الحوار مع االخرين بأسلوب  -

العنف المدرسي أو في تمثيل...(من أجل اقتراح حلول لظاهرة  -) )محاكاة حضاري

 المالعب...

وضعية  توجه إلى اقتراح نماذج معبرة عن تقبله لآلخر  ورفضه للعنف  -

 والعدوانية و التمييز العنصري.

تتمحور حول التنوع الثقافي )اإلرث الحضاري(  وضعية إدماج الموارد: -3

 بالجزائر كعامل للوحدة والتقارب بعيدا عن التفرقة والعنف.  

ية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة وضع -4

إلبراز التنوع الثقافي ودوره في نشر ثقافة التسامح والتضامن و محاربة العنف 

 والعنصرية.  

: تخص الصعوبات والنقائص المالحظة لدى المتعلم بعد المعالجة المحتملة -5

مثال :عدم استيعاب بعض المفاهيم الدالة  اإلدماج والتقويم أو خالل سيرورة المقطع،

 مثل الصهيونية / االبارتايد/ المصالحة الوطنية....
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سا10  

أشار الدليل  -

الى ان الحياة 

المدرسية استمرار 

االجتماعية للحياة 

وتتطلب احترام 

القانون حتى 

تتمكن المؤسسات 

التعليمية من تأدية 

دورها وتحقيق 

نتائج إيجابية مما 

يمكن المتعلم من 

ممارسة الحوق 

والواجبات في 

 ظلل االنضباط.

يتضمن هذا  -

الميدان وضعيات 

تتمحور حول التعريف 

بالقانون الداخلي 

للمؤسسة التعليمية. 

وممارسة الحقوق 

الواجبات داخل و

المجموعة المدرسية 

بالمشاركة في تحرير 

جملة من مواد النظام 

الداخلي للقسم انطالقا 

من القانون األساسي 

 للمؤسسة. 

: تدور الوضعية حول ممارسة الحقوق والواجبات انطالقا من وضعية االنطالق -1

 احترامه للنظام الداخلي للمؤسسة وتحمل المسؤولية من خالل االنضباط.

 ضعيات جزئية لتعلم الموارد: و -2

 :أداءاتنشاطات أو  -

وضعية تعلمية جزئية تتعلق باالنضباط داخل المؤسسة التعليمية انطالقا من  -

 .النظام الداخلي

وضعية تتمحور حول المشاركة في تحرير مواد من النظام الداخلي للقسم انطالقا من  -

 القانون الداخلي للمؤسسة.

 لتكافؤ في الفرص كحق يكرسه القانون.وضعية تتمحور حول مبدا ا -

: وضعية تتعلق بالتساؤل حول مدى مسايرة القانون الداخلي وضعية إدماج الموارد -3

  .وواجبات كل المتعلمين للمؤسسة لحقوق

تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة تتمحور  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة)*(: -4

ة في تحرير مواد لنظام القسم حول ممارسة الحقوق والواجبات بعد المشارك

ما للنظام واالنضباط من أثر على  إلبرازانطالقا من القانون الداخلي للمؤسسة 

 .النجاح في الدراسة

لدى المتعلم خالل  : تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقصالمعالجة المحتملة -5

لى التمييز إدماج الموارد وتقويم الكفاءة مثال: عدم القدرة ع سيرورة المقطع أو بعد

 مبدأ تكافؤ الفرص... والواجب أوبين الحق 
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 8سا

أشار  -

الدليل الى كل 

من الدولة 

الجزائرية 

وسلطاتها تشكل 

ية ثقافة قاعد

لدى المتعلم لكي 

يتعرف على 

طبيعة العالقة 

بين الحاكم 

والمحكوم يكون 

قادرا على 

االندماج الفعال 

 في محيطه.

تضمن هذا  -

الميدان وضعيات 

تعلمية تتمحور حول 

الدولة الجزائرية 

وأركانها مع ابراز 

طبيعة العالقة بين 

سلطاتها الثالثة. 

استغالل نصوص 

للتعرف على العالقة 

حاكم والمحكوم بين ال

في إطار النظام 

)      الجمهوري

 المجالس المنتخبة (.

: تتمحور حول مفهوم الدولة الجزائرية وطابعها الجمهوري الذي وضعية االنطالق-1

 العالقات بين السلطات وبين الحاكم والمحكوم.   يبين طبيعة

 :وضعيات جزئية لتعلم الموارد -2

 : أداءاتنشاطات أو        

 واركانها.ص الدولة الجزائرية خصائصها وضعية تخ -

 وضعية تخص طبيعة العالقة بين سطات الدولة الجزائرية ) صالحيات كل سلطة (. -

 وضعية تتمحور حول طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم في النظام الجمهوري. -

حول خصائص الدولة الجزائرية من  إدماج تتمحور : وضعيةوضعية إدماج الموارد -3

 امها الجمهوري. خالل نظ

والمدمجة تجنيد الموارد المكتسبة  )وضعيات تقويم( الكفاءة)*(: وضعية تقويم -4

 المتعلم طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم وربطها بالنظام الجمهوري. ليستنتج

: تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى المتعلم خالل سيرورة المعالجة المحتملة -5

جمهورية  مثل صعوبة فهم معنى شعار: الموارد وتقويم الكفاءة، المقطع أو بعد إدماج

 ...ديمقراطية شعبية /بالشعب والى الشعب
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال
 السنـــــة األولــــــى
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 المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي 2.
 

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:2

 

 تقويم تشخيـصي

 عن تقبله للرأي المخالف. ريالتعب *

 وانيةـ*ابداء رفضه للعنف والعد

 التنوع الثقافي عامال للوحدة* ابراز كيف يمكن أن يكون

 وتقبل األخر ورفض التمييز بكل أشكاله.

 أسلوبه في التعامل مع اآلخرين مهما كان لونهم وجنسهم ومعتقداهم.العبير بسلوك إيجابي عن 

 عدوانيأمثلة محسوسة يعبر فيها عن تقبله للتنوع، ورفضه للميز العنصري والسلوك التقديم 

يتفاعل بشكل ايجابي في محيطه من خالل 

تقبله للتنوع الثقافي ونبذه للتفرقة والميز 

 العنصري

ل
و
أل
 ا
ل
ص

لف
ا

 

التعليمية،  األساسي للمؤسسةمن واجبات اعتمادا على القانون  وما عليه* استخالص ما له من حقوق 

 من نظام وانضباط داخل المؤسسة. يفرضه ذلك تبعا لما

 ة بين ما له من حقوق وما عليه من واجبات.ـ * الموازن

في ميدان التربية والتعليم كحق يكرسه  * تقديم عرضا يبرز فيه مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

 القانون

 .* اقتراح جملة من مواد النظام الداخلي للقسم انطالقا من القانون الداخلي للمؤسسة

 .ـ*انجاز جدول للمقابلة بين الحق والواجب

س حقوقه وواجباته انطالقا مما تفرضه يمار

وتيرة التمدرس في المؤسسة التعليمية من نظام 

 .ومسؤولية تجاه الذات والغير

ي
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 * تحرير فقرة للتعريف بالدولة كشخصية معنوية.

 ’’الديمقراطية الشعبية الجزائرية الجمهورية:’’ * شرح شرحا بسيطا شعار

 *يذكر أنواع السلطات.

 .ومؤسسات الجمهورية النظام الجمهوريإطار از طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم في *ابر

الجزائرية  مفهوم الدولةينطلق من 

لتأكيد تمسكه  ديمقراطية شعبيةكجمهورية 

ل  االجتماعية في إطار المؤسساتبترقية العالقات 
ص

لف
ا

ث
ال
لث

ا
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 للمراقبة المستمرةالسنّوي ط ــمخطال
 السنـــــة األولــــــى

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-متوسط  -المخططات السنوية   

 13                                                                                                                                                                     وزارة التربية الوطنية                                                              
 

 مخطّط السنوي للمراقبة المستمرة ال.3

 

 التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل المستوى المادة
 مالحظات

 

ية
رب

لت
ا

 

ية
دن

لم
ا

 

السنة 

 األولى

 

 األول

 األسبوع

 من الثاني

 نوفمبر شهر

الحياة 

 الجماعية

 بأسلوب تتعلق عملية أمثلة تتناول وضعية )وضعيات(

 .ومعتقدهم وجنسهم لونهم كان مهما اآلخرين مع التعامل

 

 

 

 

 

 الثاني

 األسبوع

 من الثاني

 فيفري شهر

الحياة 

 المدنية

 المؤسسة داخل االنضباط تخصّ  تعلمية )وضعيات( وضعية

 .التعليمية

 .القانون الداخليبنظامها عمال 

 

 

 

 

 الثالث

 األسبوع

 من الرابع

 أفريل شهر

الحياة 

الديمقراطية و 

 المؤسسات

 بالدولة تعلمية تتعلق بالتعريف )وضعيات( وضعية

 .شعبية  كجمهورية ديمقراطية الجزائرية

 

 

 

 

  

 

 

 


	01- اللغة العربية
	02- الرياضيات
	03- اللغة الفرنسية
	04- اللغة الانجليزية
	05- التربية الإسلامية
	06- التاريخ
	07- الجغرافيا
	08- العلوم الطبيعية
	09- العلوم الفيزيائية
	10- التربية المدنية

