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 مقدمــــة:

 

تعّد التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقويم الموارد الضرورية لتنصيب الكفاءات المستهدفة 
 المعالجة.التقويم وطرق ريفي المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعاي

 وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنه يتوجب مراجعتها وتحيينها عند االقتضاء.

، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين 2222ــ  2222ضمن هذا السياق وفي إطار التحضير للموسم الدراسي

بوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد  التنظيم االستثنائي الذي فرضته األوضاع الصحية جراء األداء التر

الذي مّس بالدنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام  91وباء كوفيد 

بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات  كأداة عمل مكّملة للّسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في والتكنولوجي 

 الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص

 عليه.

لهذه المعطيات، نطلب من األساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات  وتجسيدا

 .والسادة المفتشين التدّخل باستمرار لمرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف األنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة
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 مخطط تدرّج التعلمات السنوي   ـ السنة الثالثة لغات أجنبية

 (ساعة 18أسبوعا /  72الحجم الزمني السنوي )

 

 واإلشكاليةاإلشكالية األولى: السؤال بين املشكلة 

الكفاءات 

 الختامية

أهداف التعلم/ 

مؤشرات 

 الكفاءة

الوحدة 

 التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي للوحدةالسير املنهجي  املوارة املعرفية

الكفاءة الختامية 

 األولى:

يتوصل املتعلم 

إلى التحكم في 

آليات الفكر 

 النسقي.

التمييز بوضوح 

بين مجالي 

 الفلسفة والعلم

ضبط العالقة 

التكاملية بين 

 الفلسفة والعلم

ضبط ملهمة كل 

من الفيلسوف 

 والعالم

 اإلشكالية

الفلسفية 

 واملشكلة العلمية

18 

تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع  -

 واهتمامات املتعلم.

 .الفلسفةو  لعلم: اضبط املفاهيم  -
االنطالق من التفكير ـ 

 العامي الشائع.

 الفلسفة تساؤل نقدي.

 ـ دوافع التفلسف.

 ـ عالقة الفلسفة بالعلم

 ضرورة الفلسفة -

ال يمكن أن نتفلسف في غياب 

 الدهشة والقلق الفكري.

 ـ التمييز بين العلم والفلسفة.

 ـ أهمية التفلسف وضرورته.

 ـ العالقة بين العلم والتفلسف.

 نظري  سا 5

 

 نصوص سا2

 

 سا مقالة 2

 

17 

 الفلسفة والعلم'-

 ــ خصائص التفكير العلمي

 ــ خصائص التفكير الفلسفي

 قيمة الفلسفةـ  10

 الوصول الى موقف من املشكلة الخاتمة: 10
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 اإلشكالية الثانية: في العالقات بين الناس.

الكفاءات 

 الختامية

أهداف التعلم/ مؤشرات 

 الكفاءة

الوحدة 

 التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

الكفاءة 

الختامية 

 الثانية:

يتوصل 

املتعلم إلى 

خوض 

تجارب 

فعلية في 

طرح 

القضايا 

الفلسفية 

وفهمها 

ومحاولة 

حلها 

بطرائق 

 منهجية.

املمارسة الفعلية  -

 للتفلسف:

القضية فهما  أ( فهم

 عقالنيا.

تطبيق املنهجية  ب(

املالئمة لتحليلها والتمكن 

 منها.

ـ الوعي بما يجري في العالم 

من قضايا فكرية 

 :وانشغاالت جديدة

أ( استثمار فعلي لخبرات 

 فلسفية عاملية.

ب( تكييف املعرفة مع 

 املستحدثات

للغة / ا1

 الفكرو 

 ة.تحصر من خاللها املشكالت الجزئية لإلشكالياالنطالق  اإلشكالية: وضعيةتقديم  10

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 10

هل اللغة مجرد أصوات نحدثها أم مجرد رسوم ـ 

نخطها؟ ـ أليست عبارة عن إشارات ورموز نبدعها 

لتساعدنا على تنظيم حياتنا الداخلية وعلى 

تحقيق التواصل مع غيرنا فضال عن تحديد 

 عالقاتنا مع عالم األشياء؟

 العالقة بين اللغة والفكر.

 ـ اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل.

12 
ضبط املفاهيم: اللغة، الفكر، الكالم، اللسان، الدال، 

 املدلول، التواصل.

11 

 باملدلول:عالقة الدال 

 العالقة ضرورية -

 العالقة اعتباطية -

10 
 

 العالقة بين اللغة و الفكر -

 االتجاه الثنائي -

 األحادي -

 اللغة و التواصل- 81

 الوصول الى موقف من املشكلةالخاتمة:  - 88

/ الشعور 2

باألنا والشعور 

 بالغير.

 ـ تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 87

هل معرفة اإلنسان ألناه الشخص ي تحصل 

 بالشعور وال مجال فيها لتدخل الغير؟

ـ هل عالقة األنا بالغير تأخذ طابعا تواصليا أم أنها 

 التنافر والصراع؟تقوم على 

 ــ ال قيمة لألنا إال داخل النحن.

ـ العالقة السوية بين األنا والغير تقوم 

 على أساس التواصل وقبول االختالف.

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

 لشعور، األنا، الغير.: فاهيم ضبط امل 80

 معرفة األنا بين الشعور واملغايرة 80

 بين األنا والغير العالقة 80

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 80

/الحرية 3

 واملسؤولية

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 82

 ما الحرية وما املسؤولية؟-

لغي مسؤولية الفرد؟ -
ُ
 هل الحتمية ت

الحرية شرط للمسؤولية في مقابل االعتقاد 

 الحتميةبالجبر و 

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

81 
 -) االجتماعيةاملسؤولية الحتمية، ضبط املفاهيم: الحرية،

 .األخالقية(

80 
 -كانط -املعتزلة-فالطون أبالحرية :  مشروطة املسؤولية-

 سارتر.

قابل االعتقاد بالجبر و الحتمية: مشروعية املسؤولية في م - 71
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 الحتميات-سبينوزا -الجهمية

 موقف من املشكلة إلىالخاتمة: الوصول  - 78

 
 

 

 

الكفاءات 

 الختامية

أهداف التعلم/ مؤشرات 

 الكفاءة

الوحدة 

 التعلمية

 رقم

 الدرس

 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

الكفاءة 

الختامية 

 الثانية:

يتوصل 

إلى املتعلم 

خوض 

تجارب 

فعلية في 

طرح 

القضايا 

الفلسفية 

وفهمها 

ومحاولة 

حلها 

بطرائق 

 منهجية.

املمارسة الفعلية  -

 للتفلسف:

القضية فهما  أ( فهم

 عقالنيا.

تطبيق املنهجية  ب(

املالئمة لتحليلها والتمكن 

 منها.

ـ الوعي بما يجري في العالم 

من قضايا فكرية 

 وانشغاالت جديدة:

فعلي لخبرات أ( استثمار 

 فلسفية عاملية.

ب( تكييف املعرفة مع 

 املستحدثات

/  العنف 4

 والتسامح.

 وما التسامح؟، ما العنف - تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم - 22

 مقابلة العنف بالتسامح؟يمكن هل  -

 العنف؟ يمكن تبرير  هل -

 االستئناس بموقفي فولتير، غارودي ... -

 نبذ العنف بجميع أشكاله. -

التعايش و  عزز ت لتسامح فضيلةا -

 .الحوار وقبول اآلخر

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

 ضبط املفاهيم: العنف، التسامح. - 23

 العالقة بين العنف والتسامح - 24

مقابلة العنف بالعنف تعيد إنتاجه، والتسامح مبدأ  - 25

 إنساني

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 22

 

/ التنوع 5

 الثقافي والعوملة.

 ـ هل العوملة تهدد التنوع الثقافي؟ تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 22

ـ كيف يمكن لألمم بثقافاتها املتنوعة إثبات ذاتها 

 أمام تحديات العوملة؟

 أم حتمية تاريخية؟ ـ هل العوملة إيديولوجيا

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة -

ـ الحفاظ على الذات بامتالك أسباب 

 القوة

 )العلم والعمل(.

ـ اإلقرار بالتعددية الثقافية وضرورة 

 التعايش مع اآلخر واالنفتاح على ثقافته.

 ـ االستفادة من مزايا العوملة

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

 .ضبط املفاهيم: التنوع الثقافي، العوملة 22

 العالقة بين العوملة والخصوصيات الثقافية 22

 و تكاملها. الحضاراتصراع بين  العوملة  33
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 اإلشكالية الثالثة: في فلسفة العلوم.

 الكفاءات الختامية
أهداف التعلم/ 

 مؤشرات الكفاءة
 الوحدة التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

 

 

 

 

 

الكفاءة الختامية 

 : الثانية

يتوصل املتعلم إلى 

خوض تجارب فعلية في 

طرح القضايا الفلسفية 

وفهمها ومحاولة حلها 

 بطرائق منهجية .

 

 

 

املمارسة الفعلية 

 للتفلسف: 

القضية فهما  أ( فهم

 عقالنيا.

املنهجية  ب( تطبيق

املالئمة لتحليلها 

 والتمكن منها.

ـ الوعي بما يجري في 

العالم من قضايا فكرية 

 وانشغاالت جديدة.

أ( استثمار فعلي لخبرات 

 فلسفية عاملية.

ب (  تكييف املعرفة مع 

 املستحدثات

/ في فلسفة 2

 الرياضيات

 ة.االنطالق تحصر من خاللها املشكالت الجزئية لإلشكالي تقديم اإلشكالية: وضعية - 08

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

  تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 07

 

هل املفاهيم الرياضية في أصلها ترجع إلى  -

 العقل أم التجربة الحسية؟

 ما طبيعة البرهان الرياض ي؟ -

 مطلق؟ هل اليقين الرياض ي -

 

 

 

املفاهيم الرياضية توليف بين العقل  -

 والتجربة.

 البرهان الرياض ي فرض ي استنتاجي. -

 ـ نسبية الحقائق الرياضية.

 

 الرياضياتضبط املفاهيم:  - 00

00 
 أصل املفاهيم الرياضية: -

 التجربة  -العقل    /     -

00 

 :الرياض ي اليقين -

 االقليديةالهندسة  -

 الالإقليدية الهندسة  -

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 00

/ في علوم املادة 3

الجامدة وعلوم املادة 

 الحية

  تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم.- 02

هل التجربة هي املقياس األساس ي الذي -

 يجعل العلم علما؟

 الحقائق العلمية.ـ نسبية ـ

 يمكن تبرير االستقراء؟هل  -

 التجريب في ـ هل يمكن الحديث عن مخاطر 

 ؟البيولوجيا

 

ـ التميز بين املالحظة العلمية واملالحظة 

 العادية.

 ـ دور العقل في بناء املعرفة العلمية.

 الحتمية والالحتمية. االعتقاد بمبدئي ـ 

 علمي وضرورة منهجية. أاالستقراء مبد-

 مرونة املنهج التجريبي ـ

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

 ، االستقراءاملنهجضبط املفاهيم:  - 01

 خطوات املنهج التجريبي  - 00

 قيمة الفرضية.  - 01

 الحتمية والالحتمية - 08

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 07

 

00 

 وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم.تقديم  -

 بيولوجياضبط املفاهيم: ال -

 في البيولوجيا. االبستمولوجيةتجاوز العوائق  - 00

 موقف من املشكلة إلىالخاتمة: الوصول  - 00
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 اإلشكالية الرابعة: انطباق الفكر مع نفسه

 الكفاءات الختامية
أهداف التعلم/ 

 مؤشرات الكفاءة
 الوحدة التعلمية

 رقم

 الدرس
 التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

املدة 

 الزمنية

الكفاءة الختامية 

 األولى:

يتوصل املتعلم إلى 

التحكم في آليات 

 الفكر النسقي

 

ـ التحكم في آليات 

 الفكر املنطقي.

 

أ( ضبط املفاهيم 

 املنطقية.

 

ب( التحكم في 

 البرهنة.

 

ج( استخدام 

القياس في مجاله 

 وسياقه.

/في انطباق الفكر 1

 مع نفسه.

 تقديم اإلشكالية: وضعية االنطالق تحصر من خاللها املشكالت الجزئية لإلشكالية. 00

 سا نظري 5

 

 سا نصوص2

 

 سا مقالة 2

02 

 ة مشكلة نابعة من واقع واهتماماتتقديم وضعي -

 ملتعلم.ا

 ضبط مفاهيم: املنطق كما هو عند املتعلم. -

 املنطق اصطالحا -

الثالث  -مبادئ العقل ) مبدأ الهوية: عدم التناقض -

 السببية ( -املرفوع 

ـ كيف يمكن للفكر "الثابت" أن ينطبق 

مع نفسه وكيف يمكنه أن ينطبق مع 

 الواقع "املتغير"؟

سالمة التفكير تقتض ي االلتزام 

 بمبادئ العقل

 

01 

 التعريف املنطقيشروط -الحدود و التصورات  -

 ـ متى ينطبق الفكر مع ذاته؟

ـ هل يكفي االلتزام بقواعد املنطق حتى 

 نكون في مأمن من الخطأ؟

 ــ قيمة املنطق الصوري

 

 ـ قمة نظرية القياس

 األحكام و القضايا، االستغراق   -

00 
 التقابل   -: االستدالل املباشر-

 العكس املنطقي -                                     

01 
 الحملي القياس-املباشر: االستدالل غير  -

 القياس الشرطي -                                           

 و مجالهحدود القياس قيمة و  - 08

 املشكلةن الخاتمة: الوصول الى موقف م - 07

 


