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 اإلطار العام لمنياج التعميم المتوّسط

 دخـلم
 مف األمور المسّمـ بيا عالميا أّف المناىج المدرسية ال تّتصؼ بالجمود، وأّنيا تخضع دوريا إلى:

 ظرفية في إطار التطبيؽ العادي لممناىج؛ تتعديال -

 والتكنولوجي ؛)تحييف في بعض األحياف( معارؼ أو مواّد جديدة يفرضو التقّدـ العممي إدراج  -

 التوجييي؛تعديالت تقتضييا أحكاـ القانوف  -

 إدخاؿ تحسينات عف طريؽ: -

 ،تعزيز االختيارات المنيجية وتعميقيا 

  مقاربة نسقية شاممة بعد التمّكف مف تحديد مالمح التخّرج مف المرحمة والطور، وذلؾ قصد معالجة سمبيات تمؾ
 المناىج المعّدة في عجالة مف األمر كّؿ سنة عمى حدة، وبمواقيت غير مستقّرة.  

  ميـام المدرسة. 1
المستويات التعميمية. ولكونيا ترتبط بمسار مستمّر يتوّلد  الغاية العميا لممدرسة في كؿّ  لقد كانت ومازالت التربية والتعميـ 

منو منتوج دائـ البناء واليدـ، وفي اّتصاؿ بعالـ دائـ التطّور، فإّنيا تحيؿ إلى مكّوف مزدوج: أخالقي وفكري. ففي التعميـ 
نو. وعندما نعمؿ عمى ىذا يتوّجو المدّرس إلى المتعّمـ، ويسائؿ المنيجّية؛ وفي التربية يقصد الفرد ويعمؿ عمى تكوي

 المسار المزدوج: التربية/ التعميـ )وىو أساس صفة المجتمع(، فإّف الشخص متعّمـ يتمّقف وفرد ينبني في آف واحد.  
 اآلتية: الغايات، لممدرسة 1880يناير  11المؤّرخ في  81-80، حّدد القانوف التوجييي رقـ التربية في مجال 1.1

 وترسيخ وحدة األّمة بترقية وحفظ القيـ المتصمة باإلسالـ، والعروبة واألمازيغية.  الشخصية الجزائرية رسيخت
بانتمائو إلى ىوية تاريخية جماعية، مشتركة ووحيدة والتي تكّرسػيا رسميا  «وبذلؾ، فإّنو ينبغي توعية التمميذ 

، وبالوحدة الوطنية التعّمؽ بالجزائر والوفاء ليا «ديول وتنمية لديو؛ »الوطني الشعور«وتجذير؛ »الجنسية الجزائرية
 ؛    »وسالمة أراضييا

 نسجاـ االجتماعي والوحدة الوطنية( الؿ ضامف لأفض)الديمقراطية  تعّمـ ثقافة خالؿ مف المواطنة عمى التكوين
العاّمة، واإلدراؾ األوسع بصفة تساعدىـ عمى الفيـ األفضؿ والتقدير األكبر ألىّمية المساىمة الفّعالة في الحياة 

 لمتربية المدّنية؛

 المدرج في  «العممي والتكنولوجي التوّجو ذات التعميـ بترقية وذلؾ ،العالمية التطّورية الحركة واالندماج في التفّتح
 قصد تمّكف «عف طريؽ تنمية تعميـ المغات األجنبية » إشكالية التكويف الروحي واكتساب المعارؼ والميارات

، وذلؾ بجعؿ نظامنا التربوي في سياؽ »( في لغتيف أجنبيتيف)نياية التعميـ األساسيالتمميذ الجزائري مف التحّكـ 
 أنظمة تربوية أخرى؛

 يمّكف  «الذي  »كّؿ الشّبػاف الجزائرييف مف التعميـ اإللزامي والمّجػاني «الذي يمّكف  تأكيد مبدأ ديمقراطيـة التعميم
نشاء محيط مالئـ لتربية دائمة مدى الحياة ،بدرجة كبيرةة يظاىرة األمّ  مف تراجع  ؛»وا 

 التنمية الكّمية لممتعّمـ واستقالليتو، وكذا اكتساب  مقاربات تفّضؿ « باعتماد وترقيتيا البشرية إعطاء قيمة لمموارد
 .»كفاءات وجيية صمبة ودائمة
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 لممدرسة:  وظائف، حّدد القانوف ثالث الغاياتإطار ىذه في 
 أ ( وظيفة تعميمة تربوية؛      
 ة االجتماعية؛نشئب( وظيفة الت    
 ج( وظيفة تأىيمية.      

ـّ اآلتية:لممدرسة  ،التعميم جالفي م  2.1  الميا
 ضماف لكّؿ التالميذ تعميما ذا نوعّية يحّقؽ العدالة، واالزدىار الكّمي المنسجـ والمّتزف لمشخصية؛ 

  توفير إمكانية اكتسابيـ مستوى جّيد مف الثقافة العاّمة، ومف المعارؼ النظرية والتطبيقية الكافية
 لالندماج في مجتمع المعرفة؛ 

  تمكينيـ مف اكتسػاب معارؼ في مختمؼ مجاالت المواّد، والتحّكـ في األدوات الفكرية والمنيجية
 ية؛لممعرفػة، خاّصة تمؾ التي تيّسػر التعّممات المبن

  إثراء ثقافتيـ العاّمة بتعميؽ التعّممات ذات الطابع العممي واألدبي والفّني، وتكييفيا بصفة دائمة مع
 التطّورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمينية.

 لممدرسة ميّمة تربية التالميذ عمى احتراـ القيـ الروحية واألخالقية والمدنية، ة االجتماعيةنشئالت جالمفي  3.1
الخمية األولى في  رتعتبالتي  لممجتمع الجزائري، وكذا قواعد الحياة في المجتمع بالتعاوف مع األسرة

 المجتمع.
 : ، يمكن أن تحّدد األىداف اآلتيةوبيذه الصفة

 تنمية الطبع المدني لمتالميذ؛ -
 منح تربية وتعميـ منسجميف مع حقوؽ الطفؿ وحقوؽ اإلنساف؛ -
 توعية األجياؿ الشاّبة بأىّمية العمؿ؛ -
 تحضير التالميذ لمحياة في المجتمع بتعميميـ قواعد العيش مع الغير -
 تكويف مواطنيف يتحّموف بروح المبادرة واالبتكار.  -

التي ، لممدرسة ميّمة االستجابة لمحاجات األساسية لمتالميذ توفير المعارؼ والكفاءات الرئيسة التأىيل جالمفي   4.1
 تمّكنيـ مف:

 التي اكتسبوىا وجعميا عممية؛ اراتيوالماستثمار المعارؼ  -
 طموحاتيـ؛متابعة تكويف عاؿ أو مينّي أو الحصوؿ عمى منصب شغؿ يناسب قدراتيـ و  -

 التكّيؼ بصفة دائمة مع تطّور الميف، والتغّيػرات االقتصادية والعممّية والتكنولوجّية؛ -

 التجديد والمبادرة؛ -

  مواصمة الدراسة، أو القياـ بتكويف جديد بعد تخّرجيـ مف المنظومة التربوية.   -
 المبادئ المؤّسسة لممناىج . 2

 المنياج التعميمي ىو بنية منسجمة لمجموعة مف العناصر المنّظمة في نسؽ تربطيا عالقات التكامؿ المحّددة بوضوح.

عداد  واألساليب يربط األىداؼ المقصودة بالوضعيات والمضاميفمنطؽ  عمى أّي منياج يقتضي بالضرورة االعتماد وا 

 المتعّمـ وكفاءات المعّمـ.  وبقدرات وربطيا كذلؾ باإلمكانيات البشرية والتقنية والماّدية المجّندة، لتجسيدىا، المعتمدة
 ويعتمد بناء المنياج عمى احتراـ المبادئ اآلتية:
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 ميمية؛أي بناء مناىج لممرحمة التعالشمولية:  -

 أي وضوح العالقة بيف مختمؼ مكّونات المنياج؛ االنسجام: -

 أي قابمية التكّيؼ مع ظروؼ اإلنجاز؛ :نجازاإل قابمية  -

 أي السعي إلى تحقيؽ التنسيؽ بيف األىداؼ التكوينية لممناىج والحاجات التربوية.الوجاىة:  -

 المنظومة جّيدا ىيكمة ويدرؾ ذىنو، في المدرسة مياـّ  المعدّ  حضريست إعداد المنياج أف التي يقتضييا ومف األمور

لممناقشة والتشاور  عمى محطات اإلعداد، يحتوي طويؿ مف نتيجة مسار الدراسية. فالمنياج ىو المسارات وتنظيـ
 والتحرير. أّما وثائؽ التأطير الموّجية لو، فيي القانوف التوجييي لمتربية والمرجعية العاّمة لممناىج.

 وتتمّخص المبادئ المؤّسسة لممناىج في ثالثة جوانب: األخالقي، الفمسفي )اإلبستيمولوجي(، المنيجي والبيداغوجي.     

ة ػيشّكؿ اختيار القيـ ووضعيا حّيز التطبيؽ أّوؿ مصدر لتوجيو المنظوم :األخالقي ستوىالم عمى  1.2
 ـ.ػالتعمّ  التربوية وغاياتيا، وطبيعة المناىج واختيار مضامينيا وطرائؽ

ـ قاعدة ػالتربوية الجزائرية عمييا واجب إكساب كّؿ متعمّ  المنظومة ما جاء في المرجعية العاّمة لممناىج، فإفّ  حسبو  
 بفعؿ: وطني وعالمي(، تشّكؿ وحدة منسجمة متناسقةف )ػة بالقيـ ذات بعديػالؽ المتعّمقػمف اآلداب واألخ

 

، تعزيز عممية إكساب مجموعة مف قيـ اليوّية الوطنية المرجعية )اإلسالـ العروبة واألمازيغية( التي تشّكؿ أوال •
   الجزائري؛ »جزائرية «بانصيارىا المتفاعؿ 

 : تعزيز عممية اكتساب القيـ العالمية األكثر خصوبة في أبعادىا اإلنسانية، والعممية، والثقافية.ثانيا  •

 وّية الوطنية، فإّف الكفاءات المستيدفة يجب أف تنّمي لدى المتعّمـ:وفي مجاؿ قيـ الي
تربية إسالمية قاعدية تعمؿ عمى تنمية سموؾ فردي وجماعي يتماشى والقيـ النبيمة لإلسالـ)روح العدؿ، والنظافة  

رآف الكريـ والحديث والّصّحة، والتضامف، وحّب العمؿ واالجتياد، والنزاىة، والتسامح...(، باإلضافة إلى تعّمـ الق
 الشريؼ؛

التمميذ، وتكسبو معالـ تمّكنو مف  ىوّية في بناء تساىـ التي واألمازيغية والعروبة اإلسالـ في اليوّية المتمّثمة تعزيز قيـ 
 فيـ انتمائو إلى مجتمع يتقاسـ معو قيما مشتركة.

 

المتعّمؽ بحقوؽ اإلنساف، والمواطنة، والحفاظ عمى ال تنفصؿ تنمية ىذه القيـ وتعزيزىا المنسجميف عف بعدىا العالمي 
 . فيمكف لكّؿ ماّدة أف تقّدـ لمتمميذ العديد مف النشاطات التي تمنح فرصة تجنيد ىذه القيـتيا الطبيعية والثقافيةالحياة وبيئ

لمقياـ بدور نشيط في ، واالستفادة منيا وتعزيزىا. كما تمنحو أيضا فرصة إثراء ثقافتو وتحضير نفسو بشكؿ يالئـ السياؽ
 مجتمع ديمقراطي.  

   

ـّ أساسا خالؿ تعّمـ كّؿ ماّدة. لكّف ىذه المواّد إف اشتركت في  إّف اكتساب وتنمية ىذه القيـ ككفاءات عرضية ينبغي أف يت
تقاف العمؿ والتسامح والتضامف، فإّف لبعضيا دورا ىاّما في تحصيؿ ىذه القيـ، كما ىو ش تنمية أف التربية روح النزاىة وا 
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اإلسالمية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا عمى وجو الخصوص، ألّف القيـ لدييا تغّطي بدرجات مختمفة جزءا كبيرا مف 
 كفاءات ىذه المواّد.  

 في التعميـ اإللزامي، ينبغي أف ينّمي اكتساب ىذه القيـ المعارؼ والسموكات اآلتية: 

 تعزيز ىوّيتو وتنمية شخصيتو في إطار قيـ اليوّية الوطنية المرجعية، وكذا نمّو استقالليتو؛  •

 تنمية القيـ الخمقية التي تستمزميا، مثؿ روح الصدؽ والحّرية والعدؿ، والنزاىة واحتراـ الحياة؛ •

 التعّمؽ بالموروث الحضاري بكّؿ أشكالو )الماّدي وغير الماّدي(؛ •

العالقات االجتماعية التي تربطو باآلخريف )أطفاال وراشديف( عمى أساس االنتماء إلى الجماعة روح االحتراـ في  •
 المدرسية، والمحّمية، والوطنية والعالمية؛

واالجتماعية، وعف التنمية  السياسية المؤّسسات عمؿ وعف والديمقراطية، اإلنساف وحقوؽ المواطنة عف معارؼ اكتساب •
المستدامة... وىي معارؼ تترجـ إلى سموكات تنّمي وتبرز معنى حقوؽ المواطف وواجباتو؛ وىذا يتطّمب بالطبع االلتزاـ 

 وروح المسؤولية إزاء المجتمع والمصمحة العاّمة؛   النشط

 الجيوي، الوطني الشامؿ؛معنى الواجب والتضامف والتعاوف والتسامح في مختمؼ المستويات: المحّمي، و  •

 اكتساب طرائؽ العمؿ الدقيؽ الناجع مف خالؿ تثميف الجيد واحتراـ الوقت واآلجاؿ، والبيئة؛ •

 الروح الجمالية والفّنية.    •
 

 )اإلبستيمولوجي(  الفمسفي عمى المستوى 2.2
إّف محتويات التعميـ والتعمّػـ في البرامج الدراسية ترتكز عمى بعدىا اإلبستيمولوجي، وتستند إلى روابط وظيفية 

 وعممية، كتمؾ التي تتعّمؽ بتنظيـ وترسيخ المنظومة والمعارؼ المييكمة التي نمّخصيا في: 
 

والمبادئ والطرائؽ المييكمة لمماّدة،  المفاىيـ تفّضؿ أف بؿ ينبغي المعارؼ، تتجّنب تكديس أف التعميمية المحتويات عمى •
 والتي تشّكؿ أسس التعّممات وتيّسر االنسجاـ العمودي لممواّد المالئـ ليذه المقاربة؛

 

وضع المعمومات في خدمة عممية تنمية الكفاءات، مّما يؤّدي إلى اعتبار ىذه المعمومات كموارد في خدمة الكفاءة.  •
 ينبغي أف تغّطي مختمؼ المياديف وطبيعة المعرفة المشار إلييا آنفا؛وعميو، فإّف ىذه الموارد 

 

االنسجاـ الخاّص بالماّدة أف يوّفؽ بيف مراحؿ النمّو النفسي لممتعّمـ، مع األخذ في الحسباف تصّوراتو )تمّثالتو( عمى  •
 كما ندركيا في حاليا اآلنية لمعارفنا؛

 

،  فتبحث بذلؾ عف تشارؾ وتقاطع واحد وجعميا في خدمة مشروع تربويّ فّؾ عزلة برامج المواّد بعضيا عف بعض  •
 ؛بيف برامج مختمؼ المواّد، خاّصة تمؾ التي تنتمي إلى  نفس العائمة

 

 يجب أف تترجـ التغييرات المعتمدة البعد المزدوج المتمّثؿ في غرس القيـ الوطنية والتفّتح عمى العالـ. •
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 :يوالبيداغوج المنيجي عمى المستوى 3.2

 رتكز مستوى التدّخؿ المنيجي عمى ىيكمة ودرجة مف النسقية عمى مستوىي: المنيجي عمى المستوى  
 تصّور التفاعالت بيف مخّططات التعّمـ التي تتطّمب درجة أعمى مف االنسجاـ وقابمية التطبيؽ، أال وىو المنياج.  

يتعّدى مجّرد إطار تعميمي ضّيؽ وغير عممي، وذلؾ بالتكّفؿ  -أي النسقي –وبذلؾ، فإّف اإلطار المنيجي الجديد 
فحسب، بؿ  رفّياعمالناجع بالفرضيات والممارسات التي يستوجبيا مدخؿ المناىج بالكفاءات )وىو ليس مسعى 

 اجتماعي عمى وجو الخصوص(. ويّ يبن
ية وأىداؼ التعّمـ. فيي تصؼ الوسائؿ التي تمّكف وبالفعؿ، فإّف المناىج تحّدد مضاميف تعميميا وفؽ الغايات التربو 

مف تحقيؽ تمؾ األىداؼ وفؽ المساعي والسموكات المنتظرة مف المتعّمـ. باإلضافة إلى ذلؾ، فإّف تقييـ المناىج 
 يتعّمؽ بأىداؼ محّددة بوضوح.

 (.ادلستوى التقين(، وجزئي )تسيري الرتبية(، وسيط )السياسة الرتبويةويتحّدد المنياج عمى ثالثة مستويات: كّمي )
والبيداغوجي، وكذا  وال شّؾ أّف تكريس النمط العممي لممنياج يقتضي إعادة ىيكمة عميقة لكيفية التدّخؿ التعميمي 

 أنماط التسيير اإلداري والتقني لممؤّسسات التعميمية.
عداد المناىج وعمى ىذا المستوى المنيجي، فإّف المرجعية العاّمة لممناىج )وىي وثيقة توجيي ية تؤّطر تصّور وا 

ىو اإلطار  -وىو يشمؿ برامج كّؿ المواد –تؤّكد أّف المنياج االستراتيجيات البيداغوجية( وتكييفيا، باإلضافة إلى
الموّحد الذي يحّقؽ تقارب األىداؼ مف أجؿ ممارسة القيـ. فالمرجعية ىي التي تضع اإلطار المفاىيمي لممنياج، 

 كما تشّكؿ أيضا اإلطار الذي يحّقؽ تقارب غايات المنظومة.
 وبيذا المنطؽ، ينبغي:

المنيجي، وفي المجاؿ التجريبي الذي تحديد الكفاءات الخاّصة بالمواد المعنية، ال سيما في المجاؿ المعرفي و  -
 ينبغي تفضيمو نظرا الرتباطو بالحياة االجتماعية والمينية. ىذا مف جية؛ 

ومف جية أخرى، تحديد التقاطعات )أو التشاركات( الضرورية لبناء المنياج في حّد ذاتو، المتمّثمة في المسائؿ  -
 ضيات، المغة األجنبية األولى.            المتعّمقة بالتعّممات األساسية: المغة العربية، الريا

  عمى المستوى البيداغوجي 

المطّبقة تّركػز عمى الكفاءات والتعّممات المبنية كمبدأ تنظيمي لممناىج. فوضعيا حّيػز  إّف االختيارات اإلستراتيجية
 عّمـ لتنمية الكفاءة مخّطط التإجراء التطبيؽ كّمو يتمّثؿ في بناء المقاربة النسقية لممضاميف والنشاطات )

séquences (، والتعّمؽ في تحميؿ وضعيات صّفية )في القسـ( تتطّمب مجموعة مف اإلمكانيات التعميمية
 تمتمؾ موارد...    أشخاص استضافةوالبيداغوجية )المشروع البيداغوجي، الزيارات الميدانية، 

     

 االجتماعية. والبنيوية، والبنيويةالنظرية المعرفية،  المستوحاة مف بالكفاءات المقاربة عمى ترتكز الجديدة والمناىج 

 

 
  



والتكنولوجيا في مرحمة التعميـ المتوسطمشروع منياج العمـو الفيزيائية   
 

2015مارس  -المجنة الوطنية لممناىج 10  
 

  بالكفاءات ؟ لماذا اعتمدت المقاربة(  أ
االجتماعية المحور الرئيس لممناىج الجديدة، وذلؾ بغرض  والبنوية النظرية المعرفيةعمى  ؿ ىذه المقاربة المؤّسسةػتشكّ 
تنظر إلى التعّمـ عمى أّنو مسػارات معرفية داخمية تمّكف  النظرية المعرفيةفإذا كانت   دراؾ نقائص المقاربة باألىداؼ.ػاست

وضعيات  ّدـ االستراتيجيات التي تمّكف المتعّمـ مف بناء معارفو فيتق االجتماعية البنويةالمتعّمـ مف التفاعؿ مع بيئتو؛ فإّف 
، فيي تؤّكد عمى أىّمية بناء البنويةأّما وتتيح لو فرصة تقديـ مساىمتو في مجموعة مف أقرانو. متفاعمة وذات داللة، 

 المعارؼ.  
 

المتمّثؿ في المقاربة بالكفاءات ىو إمكانية أف يجّند  الجديد ىذا التوّجو يمّيز ما  أىـّ   :بالكفاءات  المقاربة خصائص أىمّ ( ب
 عائمة واحدة.  المندمجة لحّؿ مجموعة مف الوضعيات المشكمة المنتمية إلىالمتعّمـ مجموعة مف الموارد 

الذي يعتمد  التعميم منطق( عمى الذي يرّكز على التلميذ وردود أفعاله يف مواجهة وضعيات مشكلة)منطق التعّممإّنيا تفّضؿ 
 عمى تحصيؿ المعارؼ والمعمومات فقط.  

البحث عف المعمومة، تنظيـ وضعيات وتحميميا، إعداد فرضيات، تقويـ ) عمى التصّرؼويدّرب المتعّمـ في المقاربة بالكفاءات 
 مف خالؿ وضعيات مشكمة مختارة كمشكالت يواجييا في الحياة. (حموؿ...

 في ال ترّكز عمى المحتويات والمسارات فحسب، بؿ عمى تجنيدىا الوجيو والمدمج أيضا  التعّممية فالوضعيات وبذلؾ

 واإلشيادي.    التكويني لمتقويـ وسند تعّممي كسند التالميذ عمى المقترحة الوضعيات تعّقد استغالؿ وعمى مشكمة، وضعيات
وال تختصر ىذه المقاربة مسار التعّمـ في تكديس المعارؼ مف مختمؼ المواد، بؿ تجعؿ منيا أدوات لمتفكير والتصّرؼ 

 في المدرسة وخارجيا، أي أّنيا تجعؿ المعارؼ حّية.  
 

ُتعّرؼ الكفاءة عمى أّنيا القدرة عمى استخداـ مجموعة منّظمة مف المعارؼ والميارات والمواقؼ التي : تعريف الكفـاءة( ج
إنّها القدرة على التصّرف المبني على تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا  «تمّكف مف تنفيذ عدد مف المياـ. 

 .» ( لحّؿ وضعيات مشكمة ذات داللةقيم، قدرات فكرية، مواقف شخصية...معارف مكتسبة، حسن التصّرف، )
خاّصة  وتستعمؿؿ، لكّنيا ال تشّكؿ غاية في حّد ذاتيا. يم  أّف المعارؼ )محتويات البرامج( لـ تُ  تعريؼويّتضح مف ىذا ال

 .كموارد لكونيا مف مرّكبات الكفاءة »كأداة « أو كمورد »النفعية «صفتيا ل
 

 كفاءات الماّدة والكفاءات العرضية (د
 ىي الكفاءات التي يكتسبيا المتعّمـ في ماّدة مف المواد الدراسية، وتيدؼ إلى التحّكـ في المعارؼ،  كفاءات الماّدة

 وتمّكنو مف الموارد الضرورية لحّؿ وضعيات مشكمة. 

المسعى التدّرجي لمعممية التعّممية الذي يربط كفاءة تكتسب مف خالؿ الماّدة، وتتحّقؽ مف خالؿ الكفاءة الختامية 
مقاصد الغايات بالممارسة في القسـ، والتعبير عف جزء مف مالمح التخّرج مف المرحمة والطور. لكّنيا تّتسـ في 

صياغتيا بالعموـ واالندماج، األمر الذي ال يمّكنيا مف بناء وحدات أو مقاطع تعّممية: فيي تربط المعنى المتواصؿ 
لمالمح، لكّنيا تبقى ناقصة في الجانب العممي عمى مستوى الممارسة في القسـ. ينبغي أف ُتصاغ الكفاءة في ا

 الختامية ومرّكباتيا بشكؿ يجعميا قابمة لمتقييـ.
(، وذلؾ قصد إبراز أىداؼ مرّكبات الكفاءة الختامية) مرّكباتولألسباب المذكورة آنفا، تجّزأ الكفاءة الختامية إلى 

 ـ القابمة لمتحقيؽ، والتي يمكف ُتربط بيا األمور اآلتية:التعمّ 
 مضاميف )محتويات( الماّدة المتعّمقة بيا كموارد في خدمة الكفاءة؛ -
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 الوضعيات التي تمّكننا مف تحقيقيا كوحدات تعّممية؛ -

ختامية مف خالؿ كّميا أو جزئيا في تقييـ الكفاءة الالوضعيات التي تمّكننا مف تقييميا كمرّكبات، ومف إدماجيا  -
 وضعية مشكمة إدماجية.

               

 :والمساعي الفكرية والمنيجية المشتركة بيف مختمؼ المواد، المواقؼو  القيـ تتكّوف مف الكفاءات العرضية 

 .والميارات والقيـ التي نسعى إلى تنميتياأثناء بناء مختمؼ المعارؼ  استخدامياو التي ينبغي اكتسابيا 
 

كّمما كاف توظيؼ الكفاءات العرضية وتحويميا إلى مختمؼ المواد أكثر، كاف نمّوىا أكبر. كما أّف الربط بيف كفاءات 
 .اإلدماجوفي تدعيـ نشاطات  فّك عزلة الماّدةالماّدة والكفاءات العرضية يساىـ في 

وخارج المدرسة، ومف  المدرسةالمعارؼ المكتسبة في المواّد األّولية الضرورية لبناء الكفاءات، وتتكّوف مف  ، فييالمواردأّما 
 القيػـ والمساعي...

ويشّكل اختيار القيم والعمل هبا أّول مصدر لتوجيه ادلنظومة الرتبوية  «كما أسمفنا الذكر،  ىـ( مكانة القيـم في المقاربة بالكفاءات:
  .» التعّلموغاياهتا، وطبيعة ادلنهاج، واختيار ادلضامني التعليمية ومنهجيات 

  في: إّف وجود القيػـ في مختمؼ مراحؿ بناء المنياج لدليؿ عمى أىّميتيا، إذ نجدىا
 المبادئ المؤّسسة؛ 

 مالمح التخّرج؛ 

 المصفوفة المفاىيمية؛ 

 الجدوؿ الممّخص لممنياج؛ 

 مرّكبات الكفاءات الختامية؛ 

 مياديف المواد؛ 

 الوضعيات المشكمة التعّممية؛ 

  .الوضعيات اإلدماجية التقويمية 
 . مكـّونات المنياج3

ىي الترجمة المفّصمة في شكؿ كفاءات شاممة )منتوج التكويف( لمممّيزات النوعية التي حّددىا القانوف  مالمح التخّرج: 1.3
 التوجييي كصفات وخاّصيات كّمفت المدرسة بميّمة تنصيبيا لدى جزائري الغد.

أف تقود وتوّجو عممية إعداد المنياج الدراسي. وىي منّظمة بكيفية تجعؿ المناىج والمسارات إّنيا مجموعة بإمكانيا 
وتنتظـ ىذه  الدراسية تمتـز بالمبادئ اإلستراتيجية والمنيجية التي تجعميا أكثر قابمية لمتطبيؽ، وتّتسـ باالنسجاـ الداخمي.

 الممّيزات حوؿ المحاور اآلتية:
 القيػػـ؛  . 

 العرضية؛ الكفاءات .  

 كفاءات المواد. .  

إّف تحديد المالمح وتفصيميا مف المستوى الشامؿ إلى المستوى السنوي يمّكننا مف اجتناب تكديس البرامج السنوية، ويجعميا 
 .اوأفقي اأكثر تناسقا وتنظيما وتكامال، فيتحّقؽ بذلؾ االنسجاـ المنياجي عمودي

استُنبطت مف غايات المدرسة التي حّددىا القانوف التوجييي لمتربية قد مالمح التخّرج  في إطار مقاربة شاممة نسقية، فإفّ 
 .2002يناير  23الصادر في 
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 الراسخة في الرىانات االجتماعية واآلخذة في الحسباف النَّز عات الياّمة التي تحّوؿ المجتمع، تشّكؿ ىذه المالمح
ؿ المسار ػفي انسجاـ مع ىيكمة النظاـ المدرسي ونظاـ التقويـ عبر كامة نّظمفيي م .إطارا إلعداد المناىجفي الحقيقة  

  في:الدراسي 
 مممح التخّرج الشامؿ؛ . 

 مممح التخّرج مف الماّدة حسب: المرحمة التعميمية، الطور، والسنة. . 
 المواطف النموذجي الذي تقع عمى –في الوقت نفسو  –الجزائرية، كما تصؼ ة لممدرسة حّددالمتترجـ الغايات  ياإنّ 

 ىذه العناصر ىي األغراض التعّممية التي تتمحور حوليا النشاطات البيداغوجية فإفّ  وعميو، مسؤولية تكوينو. عاتقيا

 )مراحؿ، أطوار، وسنوات( سيمّكف مف لممدرسة. وترجمتيا وىيكمتيا في شكؿ كفاءات شاممة وفؽ نظاـ المدرسة
 (.اآلتييفر المخّططيف انظإنجازىا تدريجيا. )
 بعض التعـاريف

 وتستخمص الكفاءات الشاممة لممواد بعد  مف مجموع الكفاءات الشاممة لممواد.مممح التخّرج من المرحمة  يتكّوف
 تحديد مممح التخّرج.

 
  كفاءة ىدؼ نسعى إلى تحقيقو في نياية فترة دراسية محّددة وفؽ نظاـ المسار الدراسي. لذا نجد الكفاءة الشاممة

شاممة في نياية المرحمة، وكفاءة شاممة في نياية كّؿ طور، وكفاءة شاممة في نياية كّؿ سنة. وىي تتجّزأ في 
 انسجاـ وتكامؿ إلى كفاءة شاممة لكّؿ ماّدة، وتترجـ مممح التخرج بصفة مكثّفة.

 

  التحّكم يف ادلوارد، حسن صيغة التصّرؼ )كفاءة مرتبطة بميداف مف المياديف المييكمة لمماّدة، وتعّبر بالكفاءة الختامية
 عّما ىو منتظر مف التمميذ في نياية فترة دراسية لميداف مف المياديف المييكمة لمماّدة.استعماذلا وإدماجها وحتويلها(، 

 

  ندرجيا جزء مييكؿ ومنّظـ لمماّدة قصد التعّمـ. وعدد المياديف في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي الميدان
 في مممح التخّرج. ويضمف ىذا اإلجراء التكفؿ الكّمي بمعارؼ الماّدة في مالمح التخّرج.

  

  يقتضي التفريؽ بيف المرحمة: نفس مممح التخّرج من المرحمة والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة من بين الفرق
 المفيوميف المالحظات اآلتية:

 تقتضي النمّو المتدّرج، فإّف مرّكبات مممح التخّرج مف المرحمة  عمى مستوى الكفاءات العرضية والقيـ التي
 ؛والكفاءات الشاممة لمسنة األخيرة منو يجب أف تكوف واحدة

لّما كانت المرحمة أوسع مف السنة، فإّنو مف الممكف أف تكوف قيمة مف القيـ أو كفاءة مف الكفاءات العرضية و 
ـّ في سنة   مدرجة في مممح المرحمة، لكنيا غير مدرجة في الكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة، ألّف التكّفؿ بيا قد ت

 األخيرة؛مف السنوات السابقة لمسنة 

 

 في عممية التحّكـ في المعارؼ الموارد  -المواد المتدّرجة تدّرجا خّطيا في بعض - الماّدة عمى مستوى كفاءات
الشاممة لمسنة األخيرة قريبة مف )وبنفس الييكمة إلى مياديف خالؿ كّؿ المرحمة(، فإّف مممح التخّرج والكفاءات 

لتخّرج مف المرحمة يختمؼ عف الكفاءة بعضيا. أّما في المواد التي تتغّير ميادينيا حسب السنوات، فإّف مممح ا
الشاممة لمسنة األخيرة مف حيث المعارؼ والموارد المجّندة. فاألّوؿ يعتمد عمى كّؿ معارؼ المرحمة، بينما يعتمد 

 عمى الموارد المكتسبة خالؿ تمؾ السنة فقط. الثاني 
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  نوّفؽ بيف منطؽ المقاربة بالكفاءات ونظاـ ليذا الفرؽ آثار ىاّمة عمى التقويـ اإلشيادي في نياية المرحمة. ولكي
 التقويـ التقميدي، ينبغي أف تتضّمف اختبارات التقويـ اإلشيادي بعديف في مراقبة التحّكـ في الكفاءات:

 بعد يتعّمؽ بالتحّكـ في المعارؼ المكتسبة في السنة األخيرة مف المرحمة؛

 المرحمة. بعد يتعّمؽ باكتساب القيـ والكفاءات العرضية خالؿ كؿّ 
 

 وىكذا تبرز ىذه الييكمة مف جية أىّمية القيـ والكفاءات العرضية في التعّمـ خالؿ كّؿ المرحمة، ومف جية ثانية

 ضرورة التأّكد مف التحّكـ في معارؼ السنة في نياية كّؿ سنة مف المرحمة.
 وبذلؾ، فإّف مختمؼ مكّونات المنياج منّسقة وفؽ المخّططيف اآلتييف:

 

 1المخّطط 

 
 السنوات األطوار المرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2الكفاءة الشاممة لمطور
 2السنة  

 3السنة 
 4السنة   3الكفاءة الشاممة لمطور

 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة   2الكفاءة الشاممة لمطور
 3السنة 

 4السنة   3الكفاءة الشاممة لمطور
 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة   2الكفاءة الشاممة لمطور
 3السنة 

 4السنة   3لمطورالكفاءة الشاممة 
 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة   2الكفاءة الشاممة لمطور
 3السنة 

 4السنة   3الكفاءة الشاممة لمطور
..... .....  

 

 

 

 

 

 

ملمح 
التخّرج من 

 المرحلة

الكفاءة 
الشاملة 

 1للماّدة 

الكفاءة 
الشاملة 

 2 للماّدة

 

الكفاءة 
الشاملة 

 3للماّدة 

 

الكفاءة 
الشاملة 

 4للماّدة 
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 2المخّطط 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناىج لضماف األخيرة تُبنى ىذه الكفاءات الشاممة مف كّؿ طور بنفس المنيجية إلى كفاءات شاممة لمسنة. وعمى ستجّزأ

 التوجييي. التي حّددىا القانوف والثقافية والمعرفية األخالقية، و  الفكرية لمممّيزات المتعّمـ لدى التدريجي التنصيب
وفي ىذا التسمسؿ المتشابؾ لمكفاءات الشاممة، يمكف أف يحدث )في بعض المواد( نوع مف التراكب لمكفاءات الشاممة 

الشاممة لمطور األخير مف المرحمة نفسيا والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف كّؿ طور مع الكفاءة الشاممة لممرحمة والكفاءة 
المزامنة لو. وىذا ما يحصؿ في المواد التي تُبنى تعّمماتيا بناء خّطيا. أّما في المواد األخرى، فإّف الكفاءة الشاممة لممرحمة 

 ممة المشّكمة ليا. وفي الحالتيف، فإّف المستوى األعمىأو الطور يتحّقؽ بتجميع الكفاءات الشا

 

الكفاءة 
الختامٌة 

1 

الكفاءات 

 العرضٌة
مـالقي  

كفاءة ال
الشاممة 
في نياية 
 3الطور

الكفاءة 
الختامٌة 

2 

الطور  نياية
3 

الكفاءة 
الختامٌة

...  

 

الكفاءة 
الختامٌة 

1 

الكفاءات 

 العرضٌة
مـالقي  

كفاءة ال
الشاممة 
في نياية 
 2الطور

الكفاءة 
الختامٌة 

2 

الطور  نياية
2 

الكفاءة 
الختامٌة

...  

 

الكفاءة 
الختامٌة 

1 

الكفاءات 

 العرضٌة
مـالقي  

كفاءة ال
الشاممة 
في نياية 

 1الطو

الكفاءة 
الختامٌة 

2 

الطور  نياية
1 

الكفاءة 
الختامٌة

...  

 

الكفاءة 

 1الختامٌة 

الكفاءات 

 العرضٌة
 القيـم

الكفاءة 
الشاممة في 
نياية 
المرحمة 
المتوّسط

الكفاءة 
 2الختامٌة 

 

نياية 
 ت.االبتدائي

الكفاءة 
 الختامٌة... 
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طور الثالثة، وكّؿ ر لألطوا الشاممة الكفاءة يدمج المرحمة مف التخّرج مممح أفّ  أي المكّونة لو؛ المستويات يدمج طور( مرحمة أو
 يدمج مالمح التخّرج مف السنوات المكّونة لو.

 التدّرج.ومبدأ  الشموليةوىذا المسعى الذي يحّمؿ إلى كفاءات شاممة يمّكف مف احتراـ مبدأيف أساسييف: مبدأ 

 المممح الشامل في نياية التعميم األساسي 1.1.3
 مّكنيـتسيشمؿ التعميـ األساسي مرحمة التعميـ االبتدائي ومرحمة التعميـ المتوّسط. يضمف تعميما مشتركا لكّؿ التالميذ،  « 

 كتساب المعارؼ والكفاءات األساسية الضرورية لمواصمة الدراسة في المستوى الموالي، أو االلتحاؽ بالتعميـ والتكويفا مف
 المينييف، أو المشاركة في حياة المجتمع.

 َهذف انتؼهُى األساسٍ ػهً انخصىص إنً يا َهٍ:

  األساسُت انًتًثّهت فٍ انقزاءة وانكتابت وانذساب؛ انتؼهىتزوَذ انتاليُذ بأدواث 

  ن انًؼارف وانًهاراث وانقُى وانًىاقف ًّ ينخ انًذتىَاث انتزبىَت األساسُت ين خالل يختهف انًىاد انتؼهًُُت انتٍ تتض

 تًّكن انتاليُذ ين اكتساب انكفاءاث انكفُهت بجؼههى قادرَن ػهً انتؼهّى يذي دُاتهى؛ انتٍ

 بًا َتًاشً وانقُى وانتقانُذ االجتًاػُت وانزودُت واألخالقُت اننابؼت ين انتزاث انثقافٍ انًشتزك؛ نؼزَز هىَّتهى 

 انتشبّغ بقُى انًىاطنت ويقاضُاث انذُاة فٍ انًجتًغ؛ 

  وانجايذ، وكذا انسُزورة انتكنىنىجُت نهصنغ ٍّ تؼهّى انًالدظت وانتذهُم واالستذالل وجّم انًشكالث، وفهى انؼانى انج

 إلنتاج؛وا

 تنًُت إدساس انتاليُذ وصقم انزوح انجًانُت وانفضىل وانخُال واإلبذاع وروح اننقذ نذَهى؛ 

 انتًّكن ين انًبادئ وانتطبُقاث األّونُت نهتكنىنىجُاث انجذَذة نإلػالو واالتّصال؛ 

 ؛انؼًم ػهً تىفُز ظزوف تسًخ بنًّى أجسايهى نًّىا ينسجًا، وتنًُت قذراتهى انبذنُت وانُذوَت 

 م؛ ًّ   تشجُغ روح انًبادرة نذَهى، وبذل انجهذ وانًثابزة وقّىة انتذ

 انتفتّخ ػهً انذضاراث وانثقافاث األجنبُت وتقبّم االختالف وانتؼاَش انسهًٍ يغ انشؼىب األخزي؛ 

 انذراست او انتكىَن الدقا تيىاصه
1
 «.      

 

 التعميـ اإللزامي، وييدؼ المرحمة األخيرة مف التعميـ المتوّسط إذف : يمّثؿالتعميم المتوّسطالمممح الشامل في نياية  2.1.3
الدراسة  مف مواصمة تمكنوإلى جعؿ كّؿ تمميذ يتحّكـ في جممة مف الكفاءات القاعدية التربوية منيا والثقافية والتأىيمية التي 

  والتكويف بعد التعميـ اإللزامي، أو االندماج في الحياة العممية.

ينبغي أف تدرج مختمؼ المواد التعميمية في ىذه المرحمة في إطار جميع المواد في مجاالت تمّكف المعارؼ الخاّصة مف 
التعاوف فيما بينيا تعاونا مثمرا. وبيذه الطريقة األكثر انسجاما ووجاىة يمكف ليذه المعارؼ أف تتحّوؿ في أذىاف التالميذ 

 ة وتكنولوجية.    إلى ثقافة عاّمة أدبية وفّنية، عممي
 وتتييكؿ سنوات التعميـ المتوّسط األربع في ثالثة أطوار تتميز بأىداؼ محّددة: 

 و التكّيؼ؛ أو طور التجانس السنة األولى(الطور األّول ) 
 السنة الثانية والثالثة( أو طور الدعـ والتعميؽ؛الطور الثاني )
 ـ(.   ت )ش المتوّسط بشيادة التعميـ والتوجيو، إذ تتّوج نياية ىذا الطورالتعميؽ  أو طور (السنة الرابعة) الطور الثالث

 يتعّمؽ األمر بػ:  :متوّسطالمحاور الرئيسة لمتعميم ال 3.1.3
                                            

1
 3880يناير  32المؤّرخ في  80 -80القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم .  
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دراج لغة أجنبية ثانية؛ت -  جانس وتكييؼ معارؼ وكفاءات التالميذ )مكتسبات االبتدائي( وا 

 الثقافي والعممي والتكنولوجي؛تعزيز كفاءات المتعّمميف ورفع مستواىـ  -

عدادىـ لمتوجيو -  والتكويفالمستقبؿ نحو ٌشعب التعميـ الثانوي، أو التعميـ  في تعميؽ تعّممات التالميذ وتنميتيا، وا 
 المينييف، أو نحو الحياة العممية؛

استعماؿ التكنولوجيات الجديدة لإلعالـ واالّتصاؿ قصد التعّمـ وتنمية الذوؽ الفّني والحّس اإلبداعي، وتنمية  -
      القدرات النفسحركية والبدنية والرياضية.  

 التعميم المتوّسطمممح  مكّونات  4.1.3 
 أ ( ميدان تكوين الشخصية

 :وفؽ مستواه وسّنو أف التمميذفي مقدور  يكوف المتوّسطفي نياية التعميـ 
  عمى صعيد ترسيخ األصول الوطنية 

 )االنتماء لمجزائر(، معّبرا عف احترامو لمرموز التي تمّثميا؛ Algérianitéيتعّرؼ عمى مبادئ جزائريتو   

 يتعّرؼ عمى مؤّسسات األّمة الجزائرية، مبديا تمّسكو بيا؛  

 والثقافي والديني؛  (المغويالمجاؿ التاريخي والجغرافي والمساني) األّمة في واسعة لموروث بمعرفة  يتشّبع 

األسرة، زمالء الدراسة، أطفاؿ الحّي...(، مؤّديا أدوارا تقوـ عمى  يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة )األقراف، 
 المسؤولية والتضامف واحتراـ القواعد المشتركة؛

 ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ. إلى تحقيؽيبادر  -
 فعمى التمميذ أف:عمى صعيد التفّتح عمى العالم ، 

 يعي تعّدد البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضارة وثقافة بمده؛ -
مؤّسسات وىيئات  وجود ويعرؼ(، الفقر، انعدام األمن، الصّحة، البيئة) التي تعاني منيا البشرية المشاكؿ عمى يتعّرؼ -

 دولية معروفة في محيطو، مع تكويف فكرة عاّمة عف مياّميا.
 ب( ميدان الكفاءات العرضية

  كفاءات ذات طابع فكري 
 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف:يكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ 

 قدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ، وضع السالسؿ والفئات؛ يمارس -
 يستعمؿ البرىاف االستقرائي واالستنتاجي؛ -
 يعتني بحّؿ مشكالت تناسب سّنو؛ -
 ؛)وجية نظره(يعػّبر عف رأيو  -
بداعو؛ -  يمارس فضولو وخيالو وا 
 يمارس استػقالليتػو.   -
 ذات طابع منيجي كفاءات 

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف:يكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ 
  ينّظـ عممو وينجزه بإتقػاف؛ -
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 يندمج في مجموعة عمؿ، ويساىـ في إنجاز المياـ المشتركة؛ -
 يقـو بتحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ؛ -
 يستخدـ مساعي وترتيبات إلنجاز عمؿ معّيف. -
 ذات طابع اجتماعي ) شخصي وجماعي( كفاءات 

 مستواه وسّنو أف:وفؽ  في مقدور التمميذيكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ 
 عمى الصعيد الفردي 

 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ؛ -
 يتساءؿ عف إمكانياتو، واىتماماتو وميولو؛ -
 يحّب المبادرة، وممارسة المسؤولية في مدرستو؛ -
 يتعّمـ كيؼ يكوف مستقاّل؛ -
  يثابػػر؛ -
 يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار شخصيتو وتنمية قدراتو الكامنة؛ -
؛ -  يختار أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو، وبذؿ الجيد الالـز

 عمى الصعيد الجماعي 

 يتعّرؼ عمى  القيـ االجتماعية ويستميـ منيا؛  -
 ؛ناسبة لسّنوينّمي سموكات التعاوف والتضامف الم -
ـّ بمحيطو القريب )الحّي، القرية، المدينة(  -   ويساىـ في تنظيـ النشاطات الكبرى التي تقاـ؛ييت
 ؛يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب -
 يساىـ في حفظ الموارد الطبيعية، ويتبّنى سموكات المحافظة عمييا.  -

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو يكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ : كفاءات ذات طابع تواصمي
 أف: 

 يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ وضعيات التواصؿ؛ -
 مختمؼ أساليب التواصؿ: األدبية، الفّنية، والبدنية؛ باستعماؿيتواصؿ  -
 يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالّتصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا؛  -
 يستغّؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لمبحث والّتواصؿ مع أقرانو؛ -
 يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع المناسب والحوار المسؤوؿ والبّناء. -

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو:يكوف  المتوّسط في نياية التعميـميػداف المعػارؼ:   ( ج
 :معارؼ عممية وتكنولوجية 

 التحّكـ في المبادئ الرياضية واستخداميا في حّؿ وضعيات مشكمة ذات داللة؛ -

 االستعماؿ لمسعى التفكير المنطقي والّدقة الرياضية؛ -
 معرفة العالـ الطبيعي الحّي والماّدي؛ -
 معرفة مسار الصنع التكنولوجي البسيط المتداوؿ في حياتو اليومية؛ -
 ممية االبتدائية.   معرفة المفاىيـ والمسارات الع -

 لغوية وأدبية معارف 
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الثقافة الوطنية بكّؿ أشكاليا )المساني، الفّني  عف الحياة اليومية كتعبير وضعيات العربية في التواصؿ بالمغة -
 والثقافي والعممي(، وعف التمّسؾ الراسخ بأصولو التاريخية ؛

 الفّف والثقافة؛ واألدب، العمـ مجاالت في الفكري واإلبداع لإلنتاج كأداة العربية المغة استخداـ -
 تعّمـ المغة األمازيغية كتعبير عف الثقافة الوطنية بكّؿ أشكاليا )المساني، الفّني والثقافي( ؛ -
 السعي لمتحّكـ في المغة األمازيغية تعبيرا عف التمّسؾ بأصولو التاريخية؛ -
زائرّييف والمغاربّييف والعرب، وأدباء ذات شيرة معرفة )مف خالؿ النصوص( أسماء الكتّاب واألدباء الج -

 عالمية؛
 التحّكـ في لغتيف أجنبيتيف كبعد يعّبر عف الثقافة العالمية. -

 نسانية معارف  اجتماعية وا 

 تنمية معارفو في مجاؿ القيـ األخالقية وممارسة الشعائر اإلسالمية؛ -
 الجزائري؛ لمشعب الجماعية بالذاكرة وربطيا لموطف الياّمة والتواريخ الكبرى واألحداث معرفة الجغرافيا،-

 فيـ وشرح األفعاؿ المرتبطة بتاريخ المحيط القريب وجغرافيتو؛ -
 فيـ النشاطات اإلنسانية في تكامميا وارتباط بعضيا ببعض؛ -
 التساؤؿ عف كيفية سير المحيط االجتماعي واالقتصادي في الوطف وفيميا؛ -
 لجميورية وىيئاتيا، وكيفية عمميا؛تنمية معرفتو بمؤّسسات ا -
 تنمية معارفو بالمؤّسسات الدولية الموجودة في الوطف، وعالقتيا بالسياؽ الوطني؛ -
 التساؤؿ عف قدراتو واىتماماتو، وعف النشاط الميني الذي يريد ممارستو مستقبال؛ -
 معرفة قواعد الحياة المشتركة في الحقوؽ والواجبات المعموؿ بيا، واحتراميا؛ -
 معرفة حقوقو وواجباتو األساسية كمواطف، وآثارىا عمى تنظيـ الحياة المشتركة؛ -
 معرفة معنى الحّرية واالستقالؿ والمسؤولية عمى المستوى العممي. -
 ثقافية وفّنية ورياضية  معارف 

 فّف والفّنانيف الكبار في الجزائر والمغرب العربي، وفي مناطؽ أخرى مف العالـ؛معرفة تاريخ ال -
 معرفة القواعد والتقنيات المستعممة في مجاؿ الفّف والرياضة؛ -
تعّمـ كيفية استخداـ وسائؿ التعبير الفّني لتنمية قدرتو عمى الخياؿ واإلبداع الفّني بأشكالو: موسيقي،  -

 تشكيمي، وبدني؛
 تنمية الحّس والذوؽ الفّنييف؛ -
استعماؿ الموارد الفّنية لتنمية ىوّيتو الثقافية، وبناء شخصية مّتزنة، العناية بنفسو وتنمية قدراتو وفّعاليتو  -

 النفس حركية والمعرفية والفّنية؛
 تحقيؽ تطّمعاتو الفّنية، والعمؿ عمى تحقيؽ السعادة الفردية والجماعية؛ -
 البدنية والرياضية.اكتشاؼ قدراتو  -

موارد ذات طابع معرفي ومنيجي، والتي تستخدـ لتحقيؽ الكفاءات لىي جممة منظمة  المعرفية:  مصفوفة الموارد 2.3
 التي يستيدفيا المنياج.

ـّ الكفاءات الختامية لكّؿ المياديف المييكمة  في إطار مقاربة نسقية، وبعد تحديد مالمح التخّرج والكفاءات الشاممة ث
 الضرورية لبناء ىذه الكفاءات.لمموارد لمماّدة، فإّف غاية مصفوفة الموارد ىي التحديد الشامؿ 

لقيـ، وتشمؿ الميارات والسموكات الضرورية لبناء وتتكّوف ىذه الموارد مف معارؼ الماّدة والكفاءات العرضية وا
 الكفاءات.
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 وتتمّيز المصفوفة بما يأتي:
 كونيا جدوال شامال وممّخصا لممعارؼ الموارد التي ينبغي تجنيدىا الكتساب الكفاءات المستيدفة؛ 

 معّدة حسب المرحمة والطور؛ 

 كونيا جدوال شامال لتدّرج التعّممات والمعارؼ الموارد، أي محاور ومفاىيـ أساسية في مختمؼ مياديف    

 الماّدة الواحدة.  
 تمّكف مصفوفة الموارد مف: 

 تطبيؽ أفضؿ لممقاربة بالكفاءات التي ينبغي أف تشّكؿ العنصر المييكؿ لممناىج؛ 

 التخّرج؛ تحقيؽ النسقية في المناىج وفؽ ىيكمة مالمح 

 تنظيـ المناىج عمى أساس الكفاءات العرضية وكفاءات المواّد في إطار المقاربة بالكفاءات.   

 :وتقّدـ العديد مف االمتيازات، نذكر عمى وجو الخصوص
 األىّمية التي تمنح لممعارؼ المييكمة لمماّدة أو لمجاؿ مف المواد؛ 

ثقاؿ المناىج بمعمومات زائدة؛مالءمة المعارؼ المقّدمة لمكفاءات المستيدفة لت  فادي التكديس وا 

 االنسجاـ العمودي لممعارؼ الموارد المجّندة في بناء الكفاءات؛

االنسجاـ األفقي بيف المواد بتحقيؽ المالءمة بيف مصفوفاتيا المفاىيمية، واألخذ في الحسباف لمكفاءات 
 العرضية والقيـ في كّؿ مصفوفة؛

 األساسية والموارد الضرورية لمكفاءات. توجيو التقويـ نحو المفاىيـ

 العالقة بيف الكفاءة والموارد والمياديف في كّؿ طور مف األطوار. إبرازيمّكف ىذا الجدوؿ 

 وارــاألط
المهيكلة  الميادين

 للماّدة
 لبناء الكفاءاتالضرورية الموارد  الكفاءات الختامية المستهدفة

 موارد منهجية موارد معرفيـة

ر 
ـو

ط
ال

1
    1الميدان  

2الميدان     

3الميدان     

ور 
لطـ
ا

2
   1الميدان  

   2الميدان 

....   

ـالط
 ور

3
   1الميدان  

   2الميدان 

....   
 المواطنة، االستقاللية، االستراتيجيات، حّؿ المشكالت، الروحأمثمة من الكفاءات العرضية والقيم المطموب تنميتيا: 

 المنيجية التجريبية، ...الخ.  النقدية،
إّف ىدؼ التربية ىو المساىمة في تنمية قدرات التالميذ الضرورية القيم والكفاءات العرضية والمحاور المشتركة:  3.3

بالمعارؼ  لالندماج االجتماعي الناجح، وفي تنمية كفاءات تمّكنيـ مواجية الحياة. وال تقتصر ىذه الكفاءات عمى عالقتيا
التي تقّدميا مختمؼ المواد الدراية، بؿ تتعّداىا إلى عدد مف مواضيع الساعة التي يجب عمى المدرسة )بتكميؼ مف 

المجتمع( أف تولييا عناية خاّصة، مثؿ تمؾ المتعّمقة بػ: البيئة، المحافظة عمى المحيط، النظافة والصّحة، العنؼ والتطّرؼ، 
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ي موضوعات ال يمكف لماّدة واحدة أف تتكّفؿ بيا بمفردىا، ال مف حيث المعارؼ التي حقوؽ وواجبات المواطف... وى
 توّفرىا وال مف حيث المساعي الفكرية التي تقترحيا. 

وفي عالـ تزداد فيو المعارؼ وتتوّسع بسرعة مذىمة، فإّف االكتساب المنّظـ لممعرفة يقتضي التحّكـ في أدوات التفكير 
 والمساعي الفكرية المختبرة، وفي المفاىيـ المييكمة القادرة عمى تجميع عدد مف عناصر الواقع لجعمو شيئا واضحا مفيوما. 

حقيؽ ىذه األىداؼ انشغاال كبيرا ألّف مفيـو التشارؾ يشّكؿ عنصرا مف العناصر وقد أصبحت مساىمة برامج المواد في ت
األساسية لكونو يدرج جوانب التجديد في المناىج، ويعيد صياغة القديمة منيا بنظرة التداخؿ بيف المواد وبنظرة إدماجية. 

 إّف مفيوـ التشارؾ:
  بيف المدرسة  والحياة؛يقّدـ الدليؿ عف االىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية، ويربط 

 ينّمي نظرة اجتماعية نقدية؛ 

 يعيد التفكير في الخطاب المتعّمؽ بالمعرفة الشاممة والمتداخمة بيف المواد، وبالتربية األخالقية؛ 

  المواد المكّونة لممنياج.    لمختمؼيقترح نظرة جديدة 
 ومختمؼ المستويات مف خالؿ:وبذلؾ، فإّف المناىج المعّدلة تجتيد لمتقريب بيف مختمؼ المواد 

 والكفاءات الشاممة لممراحؿ واألطوار؛ بناء مالمح التخّرج

 التكّفؿ بالقيـ والكفاءات العرضية المشتركة؛

  معرفة العالـ الواقعي المدرؾ مف خالؿ  ؛ وفي ميدافادلاّدة، الطاقةالزمان، ادلكان،  مثؿاقتراح أصناؼ مف المفاىيـ
تو الداخمية، وتنظيمو واشتغالو؛ وفي ميداف العقؿ والمعرفة، العقؿ والتفكير، المغة مكّوناتو وخصائصو، وعالقا

  والتواصؿ؛ وكذا في مياديف المفاىيـ والفعؿ ومرّكباتو وكيفياتو.

أّف ىذه المفاىيـ المصّنفة في فئات مختمفة ال يمكف إدراكيا في آف واحد وبصفة متالزمة في جميع البرامج،  ومف البدييي
ـّ اكتسابيا عمى مدى المسار الدراسي، وبمساىمة كّؿ ماّدة في إطار تخّصصيا، وفي إطار تدّرجيا الخاّص بيا. بؿ ي ت

 تحقيقيا في إطار مقاربة تداخؿ المواد في التعّممات. يتـ ولكّف عّدة توافقات يمكف أف
وقد أدرجت في المناىج عّدة أشكاؿ مف التشارؾ، لكّف الربط الوظيفي )وليس النظري فقط( المطروح مسبقا يبقى بناؤه 

(، مف خالؿ المحاور، ةيف اجملالس البيداغوجيمرىونا عمى الكتاب المدرسي، بؿ حّتى عمى المدّرسيف في المؤّسسة الواحدة ) 
ومف خالؿ التوافؽ الظرفي لمتوازيع فيما يخّص المعارؼ والمفاىيـ األداتية  أو باألحرى المشاريع المتعّددة المواد،

    ( ، تبقى المغة أفضؿ وسيمة لمتواصؿ المشترؾ بيف المواد.             الرياضيات والفيزياء مثال)
 اد عمى مستوييف: العرضية، يجري التعّمـ في مختمؼ المو  تاوالكفاءالقيـ  اكتساب وعممية المنياجي البعد قصد تعزيز

 واستراتيجيات حّؿ المشكالت، وممارسة  »اإلجرائية «تنمية السموؾ الموافؽ لمقيـ المذكورة سابقا، والتحّكـ في المفاىيـ
 الروح النقدية والمساعي العممية، والتحّكـ في تكنولوجيات المعمومات واالّتصاؿ ...الخ.

 الكفاءات العرضية وفؽ المحاور الياّمة، مثؿ:وعمى الوضعيات التعّممية أف تتكّفؿ باكتساب 
 البحث عف المعمومة واستغالليا؛

 البحث عف طرائؽ العمؿ الناجعة؛

 استراتيجيات حّؿ الوضعيات المشكمة؛

 مساعي تسيير المشاريع وتحقيقيا؛

 االزدىار الشخصي؛

 ...الخ.

  قصد إحداث االنسجاـ األفقي بيف المواد، وتناوؿ العمؿ عمى تكامؿ تعمّػـ موضوع أو مفيوـ مف المفاىيـ في عّدة مواد
 المشاريع المتعّددة المواد، وتنمية اإلدماج.
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ادلتعّلقة بالتنمية ادلستدامة، ينبغي أف تكّمؿ عممية تطبيؽ البرامج السنوية لممواد بتعّمـ تكاممي ومندمج لممحاور المشتركة )
(، وذلؾ يف ادلتوّسط والثانوياألساتذة ) وعممج( أو يف االبتدائيلتي يتكّفؿ بيا المعّمـ )( واوادلواطنة، والدميقراطية، واألمن، والطاقة، ...

عمى أساس أنماط الوضعيات التعّممية. ويمّكف تعّمـ ىذه المحاور مف توفير وضعيات مشكمة إدماجية، وفّؾ عزلة المواد 
 عف بعضيا البعض، أي أّف مواد المنياج تكوف في خدمة مشروع مشترؾ.

 

تحّدد المجموعات المتخّصصة لممواد في ىذا (: جدوؿ عمى سبيؿ المثاؿ فقطجدول القيم والكفاءات العرضية) 1.3.3
ـّ تقّدـ أمثمة توضيحية في الوثيقة المرافقة  عف كفاءة الجدوؿ كيفية مساىمة الماّدة في بناء القيـ والكفاءات العرضية، ث

 .األنماطكّؿ نمط مف في عرضية و قيمة اجتماعية 
 القٌـــــم

 مٌدان تكوٌن الشخصٌة
 ترسٌخ القٌم الوطنٌة على صعٌد

 ، ويعّبر عف احترامو لمرموز التي تمّثميا  (االنتماء لمجزائر) Algérianitéجزائريتو مبادئ  تعّرؼ عمىي

 التمّسؾ بيا  يبديو األّمة الجزائرية،  مؤّسسات يتّعرؼ عمى

 .لألّمة األّمة في المجاؿ التاريخي والجغرافي والمساني )المغوي( والثقافي والدينييتشّبع بمعرفة واسعة لموروث 

ولية والتضامف واحتراـ القواعد ؤ يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة )أقرانو، قسمو، أسرتو، حّيو(، ويقـو بأدوار مبنية عمى المس
 المشتركة.

 ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ يبادر إلى تحقيؽ
 التفّتح على العالم على صعٌد

 يعي تعّدد البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضارة وثقافة بمده

في  معروفةدولية وىيئات سات مؤسّ وجود عرؼ ي( و األمن، الصحة، البيئة انعدامالفقر، ) المشاكؿ التي تعاني منيا البشريةعمى ؼ عرّ تي
 مياميا.ة عف امّ عف فكرة كوّ يمحيطو، و 

 الكفاءات العرضٌة

      كفاءات ذات طابع فكري  

  قدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ، وضع السالسؿ والفئاتيمارس 

 ستنتاجيالستقرائي وااالف ابرىاليستعمؿ 

 ناسب سّنوتمشكالت  بحؿّ  عتنيي

 يعبر عف رأيو )وجية نظره(

 يمارس فضولو وخيالو وابتداعو

 يمارس استقالليتو

 كفاءات  ذات طابع منهجً

 ينظـ عممو وينجػزه بإتقػاف 

 يندمج في مجموعة عمؿ ويساىـ في انجاز المياـ المشتركة

 يستخدـ تحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ

 (جماعيو  فردي)اجتماعي كفاءات ذات طابع 

 عمى الصعيد الفردي
 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ

 واىتماماتو وميولويتساءؿ عف إمكاناتو، 

 يحب المبادرة، ويمارس مسؤولياتو في مدرستو

 يتعّمـ روح االستقاللية
 يثابػػر
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 يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار           
                  شخصيتو وتنمية قدراتو الكامنة

 وبذؿ الجيد الالـزأعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو، يختار 

 جماعيال عمى الصعيد
 يتعّرؼ عمى القيـ االجتماعية ويستميـ منيا

 ينّمي سموكات التعاوف والتضامف المناسبة لسّنو

ـّ بمحيطو القريب )الحّي، القرية، المدينة( ويساىـ في تنظيـ النشاطات الكبرى التي تقاـ  ييتػ

 يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب

 يساىـ في حفظ الموارد الطبيعية، ويتبّنى سموؾ المحافظة عمييا 

 كفاءات ذات طابع تواصلً
 يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ الوضعيات التواصؿ

 يتواصؿ باستعماؿ مختمؼ أنواع التعبير: األدبي، الفّني والجسدي

 يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالّتصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا

 موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لمبحث عف المعمومة والتواصؿ مع أقرانويستغّؿ 

 يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع المناسب والحوار المسؤوؿ والبّناء.
 

 :إّف اليدؼ مف ىذه المحاور ىو: المحاور المشتركة جدول  2.3.3
 الخاّصة بالمفاىيـ؛ عارؼمالإدراج مواضيع ذات بعد عالمي)مسائؿ إنسانية( في إطار التربية الشاممة انطالقا مف  
توفير سندات لمتشارؾ والتقاطع بيف المواد في إطار األىداؼ التربوية المشتركة، وتنمية القيـ في امتدادىا، والتي  

 تعطييا داللة نفعية ومعنى أخالقيا.
 ماّدة مف ىذه المحاور مواضيع الدراسة المالئمة ليا. وستأخذ كّؿ 

 المواضيع المحتممة : التربية المتعّمقة بـ:المحاور 
 المحافظة عمى سالمة الوسط ومكافحة التمّوث  البيئـــة

 الثروة الحيوانية والنباتية يةاحم
 المناخ ومكافحػة التصّحػػر 

………........................ 
 الخمية العائمية والبنية االجتماعيػة السّكــان

 تمركػز السّكػػػاف 
 التسيير والضبط الديمغرافي

 النزوح الريفي وعواقبو 
……… 

 المحافظة عمى الثروات الطبيعية التنمية المستدامة
 مكافحػة التبذيػر 
 الطاقات المتجّددة

……… 
 الصّحة... الحقوؽ الثابتة )األساسية(: التغذية، التربية، حقـوق اإلنسان

 حقوؽ الطفػؿ
 الديمقراطيػة

 حّرية التعبيػر  
……… 

 النظافة بكّؿ أشكاليػػا  الصّحـــة
 التغذية الصّحية 
 الوقاية الصّحية 

……… 

 األمف عبر الطرقات األمــــن
 الوقايػة

 حوادث المرور وآثارىا
……… 
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 الفيضانػات المخاطـر الكبرى
 الػػزالزؿ
 الحرائػػؽ
…….... 

 الموروث الحضاري الوطني الحضاري الموروث
 الموروث الحضاري العالمي

 الموروث التاريخي، والثقافي، والمساني )المغوي( ... وذاكرة الشعوب
………. 

 الوسائؿ السمعية البصرية التواصــل
 الصحافة المكتوبة

 األنترنػػت
………………….. ………………….. 

  .مفتوح لإلثراء هذا اجلدول على سبيل ادلثال، وهومالحظة: أوردنا 
بوضعيا في إطارىا  وذلؾ، تحديد برنامج التعّممات السنيةفي ىذا الجدوؿ  تتمّثؿ ميّمة: جدول البرنامج السنوي  4.3

 ربطا متينا المعرفية فحسب، بؿ يربطيا المحتويات عمى تحديد ال يقتصر بالكفاءات. لكّنو المحّدد سابقا، أي إطار المقاربة

 القيػـ والكفاءات العرضية وكفاءات المواد المحّددة في المالمح التخّرج.  ضرورية لبناءموارد  بصفتيا
تثّبت بشكؿ شامؿ المعارؼ المستخدمة كموارد، فإّف جدوؿ البرنامج السنوي يقّدـ  المصفوفة المفاىيميةإذا كانت 

ـ ومؤّشراتو، وكذا مقتػرح لتوزيع الحجـ تفاصيؿ ىذه المعارؼ الموارد مع أنماط الوضعيات التعّممية، ومعايير التقوي
 الزمني.

 

 
الكفاءة  

 الشاممة
 القيم 
الكفاءات  

 العرضية
الحجم الزمني 

 المقترح
معايير ومؤّشرات 

 التقييم
نمط الوضعيات 

 التعّممية
مرّكبات الكفاءة  المعارف كموارد

 الختامية
الكفاءات 
 الختامية

 الميادين

     - - 
... 

 1الميداف 

     - - 
... 

 2الميداف 

     - - 
... 

 3الميداف 

     ... 
 

... 
 

 اآلتية:     واألعمدة األسطرويحتوي ىذا الجدوؿ عمى 
  المحّددة في مممح التخّرج؛الشاممة  بالكفاءةيذّكػر السطر األّول 

  أيضا في مممح التخّرج، ويبرز إسياـ الماّدة الخاّص؛ المحّددةبالقيم  رػكّ يذ ثانيالسطر ال 

  ويبرز إسياـ الماّدة الخاّص أيضا.  العرضية بالكفاءات رػكّ يذ ثالثالسطر ال  

تتوافؽ فييا الكفاءات والمعارؼ الموارد مفّصمة، وأنماط الوضعيات التعّممية  أعمدةوبقّية الجدوؿ مييكمة عمى شكؿ 
 المناسبة، ومعايير التقويـ ومؤّشراتو، والحجـ الزمني.

 يذّكػر بالمياديف التعّممية المييكمة لمماّدة كما وردت في مممح التخّرج؛ »الميادين« عمود 
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 تامية المحّددة في مممح التخّرج؛يذّكػر بالكفاءات الخ »الكفاءات الختامية« عمود 

 ييدؼ إلى تفصيؿ الكفاءة المحّددة آنفا، حّتى تصبح عممية  -وىو في غاية األىّمية - »الكفاءة هرّكباث« عمود
أكثر في عممية التعّمـ. وبصفة عاّمة، فإّف ىذه المرّكبات ترّكز عمى التحّكـ في المضاميف المعرفية واستعماالتيا 

 لحػّؿ وضعيات مشكمة تساىـ في تنمية القيػـ والكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة. 

  ؛العمودا فاءات العرضية والقيـ المذكورة في بداية الجدوؿ، ستجد تعّمميا في ىذكما أّف الك
 تفاصيؿ المعارؼ المرجو تجنيدىا في بناء الكفاءات المستيدفة. وينبغي أف يوافؽ  يقّدـ  »عرفيتالو الووارد « عمود

 مضموف ىذا العمود ما ورد بصفة شاممة في المصفوفة المفاىيمية؛

 واستعماليا المعارؼ التحّكـ في مف تمّكف التعّمية الوضعيات مف أنماطا يقترح» الوضعياث التعلّويتنواط أ« عمود

 لتشمؿ كّؿ مرّكبات الكفاءة، وكذا أنماط الوضعيات اإلدماجية.

تشفع بأمثمة في الوثيقة  -حيث يكتسي نشاط المتعّمـ أىّمية بالغة  -إّف ىذه األنماط مف الوضعيات التعّممية 
  المرافقة، وتمنح الفرصة لممدّرس ومؤّلؼ الكتاب القتراح أمثمة أخرى منيا؛ 

 تمّكف مف تقويـ التحّكـ في المعارؼ استعماليا وتجنيدىا لحّؿ وضعيات » التقوين وهؤّشراث هعايير« عمود

  مشكمة ذات داللة. وقصد توضيح المعايير التي تتمّيز عادة بالعموـ، أدرجت المؤّشرات التي تتمّيز بالدّقة، وينبغي
 أف تشمؿ كّؿ مرّكبات الكفاءة؛ 

 لتقدير الحجـ الساعي الضروري الكتساب ىذه الكفاءة.   حعبارة عف اقترا »  اقتراح الحجن السهني« عمود 

 

 

 

 

 

 الوتوّسط  )حسب الوواد(لتعلين ا جقيهوا

 الوستوى السنت أألولي السنت الثانيت السنت الثالثت السنت الرابعت

 الوـواد األسبوعي السنوي األسبوعي السنوي األسبوعي السنوي األسبوعي السنوي

135 
م
  4h30 144 4h30 144 4h30 176  م 5h30   اللغت العربيت 

135 
م
  4h30  144 4h30 144 4h30 144 4h30  الرياضياث 

 علوم الطبيعت والحياة 2 64 2 64 2 64 2 60

 الفيسياء والتكنولوجيا 2 64 2 64 2 64 2 60

135 4h30 144 4h30 144 4h30 144 4h30  اللغت الفرنسيت 

م  105   3h30 80 م
 2h30  112 م

 3h30   80 م
 2h30   اللغت اإلنجليسيت 

 التاريخ  1 32 1 32 1 32 1 30

 الجغرافيا  1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت اإلسالهيت  1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت الودنيت  1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت الفنّيت 1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت البدنيت والرياضيت  2 64 2 64 2 64 2 60
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 *اإلعالم اآللي  * 1 32 * 1 32 * 1 32 * 1 30

 *اللغت األهازيغيت * 3 96 * 3 96 * 3 96 * 3 90

840 + 

(30+90) 
28+ 

(1+3) 
864 + 

(32+96) 
27 + 

(1+3) 
896 + 

(32+96) 
28 + 

(1+3) 
896 + 

(32+96) 
28+ 

(1+3) 
 الوجووع

  ترحة من المجنة الوطنية لممناىج، وليست رسمية.  ىذه المواقيت مق1 :مالحظات
أسبوعا  31أسبوعا دراسيا بالنسبة لمسنوات الثالث األولى، وعمى أساس  32.  التوقيت السنوي محسوب عمى أساس 2 

 بالنسبة لمسنة الرابعة 
 م = أعمال موّجية مّرة في األسبوع . * ماّدة اختيارية غير معّممة . 3 
 التربية الفّنية = ساعة تربية موسيقية أو تربية تشكيمية أسبوعيا  . 4 

 
إلى مستوى أعمى بإضافة معمومات جديدة بمساعدة  وكفائيالتعّمـ ىو االنتقاؿ مف مستوى معرفي التعمّـم:  5.3

 المعارؼ فقط.مناسبة. وىي عممية تقتضي بناء الكفاءات، وال ُيكتفى فييا بتمّقي المدّرس، وذلؾ بواسطة نشاطات 
 والتعّمـ عممية مستمّرة حّتى يتمّكف المتعّمـ مف:

 التحّكـ في المعارؼ/الموارد )معارؼ، ميارات، سموؾ(؛ 
 تعّمـ كيفية تجنيدىا لحّؿ وضعية مشكمة معّينة؛ 

 إدماجيا في عائمة مف الوضعيات. 

 تنّوعة ومتكاممة: ىي وضعية مشكمة يعّدىا المدّرس لتقديـ تعّممات جديدة م الوضعية التعّممية
 المعارؼ؛الكتساب  »ابتدائية «تعّممية وضعيات   •

 وضعيات إدماجية لتعّمـ اإلدماج والتمّكف منو؛  •

 وضعيات مشكمة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة الختامية وتقييميا.  •

 وتتمّيز ىذه الوضعيات بػ:

 االىتماـ الذي تحدثو لدى المتعّمـ؛ •

 المشاركة الفعمية؛ •

 احتوائيا عمى قيـ وكفاءات عرضية. •

 الوضعية المشكمة ( أ
ىي وضعية تعّممية، أو لغز يطرح عمى التمميذ ال يمكف حّمو إاّل باستعماؿ تصّور محّدد بدّقة، أو اكتساب كفاءة لـ 

 وبيذا التقّدـ تُبنى الوضعية.       .ل صعوبةيذليتمّكن من تأّنو يكف يمتمكيا؛ أي 

، شاممة ميّمةالوضعية المشكمة أداة مف أدوات بيداغوجية مؤّسسة عمى البناء الذاتي لممعارؼ. الوضعية المشكمة 
 مرّكبة وذات داللة:

  ،أي أّنيا كاممة، ليا سياؽ) معطيات أّولية( وواقعية الحتوائيا عمى ىدؼ) منتوج(. وألّنيا أيضا تتطّمب أكثر شاممة
ستراتيجيات أو خوارزميات. استخدامتستمـز مف عممية وأكثر مف إجراء، و   معارف وتقنيات وا 

  ،أي أّنيا تستخدـ عّدة معارؼ، وعّدة أصناؼ مف المعارؼ )تصريحية، إجرائية، وشرطية(، فيي تثير مرّكبة
 صراعا معرفيا، وحّميا يتطّمب جيدا.
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 عممية واقعية(. وال  بحياتو اليومية )تتطّمبيعرفو، وذات صمة  شيء إلى ألّنيا تمجأ التمميذ اىتماـ أي تثير داللة، ذات
 (  سواء كانت صحيحة أو خاطئةإاّل إذا اعتمدت عمى معارؼ ومعطيات نابعة مف المحيط ) تكوف ليا داللة

 تحّديا في متناوؿ التمميذ ) واقعي وممكف التحقيؽ(. مخّزنة في ذاكرتو. كما أّنيا تمّثؿ
بالمنطقة «ذا كاف الصراع المعرفي في متناوؿ التمميذ )أي ما يسّمى وال تكوف الوضعية المشكمة ناجعة إاّل إ

      إذا قاـ المدّرس بدور الوسيط الضابط لموضعية التعّممية.( »المجاورة لمنموّ 
 

 متى يمكن اقتراح وضعية مشكمة ؟
 تكوف بمثابة المحّفز؛في بداية المسار ، 

  التجريب، مرحمة اكتساب المعارؼ، مرحمة ىيكمة المعارؼ، في قمب المسار، بمثابة انطالؽ البحث، مرحمة
 مرحمة بناء المفاىيـ أو النظريات، ...؛

 في نياية المسار، مرحمة التقييـ اإلشيادي )شرط أف تكوف ىذه المنيجية قد مورست مف قبؿ حّتى ال 

 ت كبرى.      يضّؿ التالميذ(، فنفّضؿ بذلؾ وضعيات مشكمة إدماجية تمّكف مف تقييـ اكتساب كفاءا
 كيف تُبنى الوضعية المشكمة ؟

 ؛ التمّثالت األّولية إبراز 

 إرفاؽ كّؿ وضعية مشكمة بميّمة )غالبا ما تكوف في مجموعات مصّغرة(؛ 

 إدراج كّؿ ميّمة بتعميمة؛ 

 تحديد مّدة الحّؿ؛ 

 عدـ إغفاؿ األىداؼ المفاىيمية المستيدفة؛ 

  استعدادا ألّي طارئ؛تصّور مسبؽ كّؿ السيناريوىات الممكنة 

 صياغة فردية لمتمّثالت الجديدة؛ 

   .مقارنة التمّثالت األّولية بالتمّثالت الجديدة 
 

ىي وضعية مشكمة يعّدىا المدّرس لفوج مف التالميذ )القسـ( وفؽ تعّممات جديدة بسيطة: الوضعية التعّممية ال ب(
   .  (حّل ادلشكالتات و مساعي هار معارف جديدة، سلوك جديد، التحّكم يف ادل)
 

مف اكتساب  -انطالقا مف المكتسبات القبمية –تمّكف  فّإنيا التعّمـ، مسار ة تندرج فيوبما أّف الوضعية التعّممية البسيط
راجع الوثيقة معارؼ جديدة والتحّكـ فييا، والتي تصبح بدورىا موارد لحّؿ وضعيات إدماجية ووضعيات مشكمة )

 (.المرفقة
ـّ تجنيدىا قصد حؿّ  تمّكف الوضعية التعّمميةالمقاربة بالكفاءات،  في  المتعّمـ مف اكتساب المضاميف والمساعي، ث

 يجرى بصفة مندمجة. بتقويـ تكويني التعّمـ ىذا ويضبط المستيدفة. الكفاءات بناء أسس مشكمة تشّكؿ وضعيات
مف الكفاءة الختامية ومرّكباتيا، يعّد المدّرس و/أو يختار  انطالقا دور الوضعية التعّممية في بناء الكفاءة الختامية:

 التحّكػـ في تعّمميػة بسيطة مالئمة قصد استخداـ وضعيات وضعيات مشكمة ذات داللة، ويتطّمب حّميا
 الموارد والوضعيات اإلدماجية الستخداـ ىذه الموارد و تجنيدىا.  

 دماج في توفير الفرصة لممتعّمـ لممارسة الكفاءة المستيدفة. تتمّثؿ وضعية تعّمـ اإل وضعية تعّمم اإلدماج: (ج
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المكتسبة في  من خالل تجنيد واستخدام المعارف الموارد تنمية الكفاءات العرضيةوتمّكف الوضعية اإلدماجية مف 
 مختمؼ مياديف المواد.

 مجّرد تطبيقات لترسيخ المعارؼ.، وال ىي الموادليست الوضعيات اإلدماجية مجّرد تصفيؼ المعارؼ المكتسبة مف 
 خصائص الوضعية اإلدماجية: 

 تجّند مجموعة مف المكتسبات التي ُتدمج، وال تجمع؛ .1

ية نحو الميّمة، وذات داللة، فيي إذف ذات بعد اجتماعي، سواء في مواصمة المتعّمـ لمساره التعّممي .1 ، أو في موجَّ
 حياتو اليومية والمينية، وال يتعّمؽ األمر بتعّمـ مدرسي فحسب؛ 

 أو مجموعة مف المواد التي خّصصنا ليا بعض العالـ؛ الدراسي بالماّدة الخاّصة المشكالت مرجعيتيا فئة مف .1

 ىي وضعية جديدة بالنسبة لمتمميذ. .1

النظرية مف  بيف التمريف، ومجّرد تطبيؽ لمقاعدة أو -والعمـو مثال الرياضيات في -مف التمييز الخصائص ىذه وتمّكف
 جية، وبيف حّؿ المشكمة مف جية أخرى. أي ممارسة الكفاءة في حّد ذاتيا.   

والصيغ التي ليا  والعمميات والقواعد المعارؼ مجموعة مف تجّند المشكمة إذا كانت الخصوص وجو عمى لكفاءةا وتمارس
، ويضطّر المتعّمـ إلى تحديدىا، وحيث تتواجد أيضا معطيات مشّوشة، وذلؾ عمى عالقة في حّؿ المشكمة ذات داللة

ف لـ يكف كذلؾ، فإّننا نبقى في مجّرد تمريف تطبيقي.  شكؿ مشروع يستثمر فيو قدراتو ف خالؿ مشكؿ مف الواقع. وا 
 التعقيد، وتتعمؽ بنفس مستوى نفس ومف الطبيعة نفس مف وضعيات مجموعة بيذا المصطمح نقصد: الوضعيات من د( عائمة

 الكفاءات. 

 ماذا يمّيز عائمة من الوضعيات ؟
 تقـو الوضعيات المنتمية إلى عالة مف الوضعيات بتجنيد:

 نفس الكفاءات العرضية؛ 

 نفس مساعي الحّؿ؛ 

 نفس مياديف المفاىيـ؛ 

 نفس القواميس؛ 

 نفس األىداؼ؛ 

 نفس العوامؿ؛ 

 نفس النشاطات؛ 

 نفس المواقؼ والسير؛ 

 ... 
ـّ العائمة مف الوضعيات أف تتجّنب الحفظ التمقائي والتطبيؽ المتكّرر، لكّنيا تنمّي لدى المتعّمـ قدرة استثمار  مف ميا

 مكتسباتو الجديدة. يجب أف تمّكف مف تنّوع طرؽ التحّكـ في الكفاءات العرضية والقيـ.
 االقتصاد تنمية في الفّعالة مف المساىمة الفرد ليتمّكف (:TICE) تكنولوجيات المعمومات واالّتصالمجال التحّكم في  و(

 .تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ ضمف الكفاءات األساسية لكّؿ شخصاستغالؿ المعرفي، يجب أف يكوف 
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 ينبغي أف تعّد المدرسة التالميذ لػ: س،وعمى ىذا األسا
 مف االقتصاد المعرفي؛ ـنيتي تمكّ لا اإلعالـ واالّتصاؿ ضمف كفاءاتيـ إدراج التحّكـ في تكنولوجيات •

التي تتيحيا تكنولوجيات اإلعالـ  اإلمكانات مف باالستفادة التعاوني العمؿ عمى وزيادة قدراتيـ التواصمية، مياراتيـ تنمية •
 واالّتصاؿ؛

 كار التي تعدّ اكتساب كفاءات تمّكف مف التعّمـ المستقّؿ الذي يوّفر لإلنساف إمكانية المشاركة في جيود التنمية واالبت •
 مفاتيح االزدىار االقتصادي في سياؽ التسابؽ العالمي.

 
 التقويــم  6.3

قصد اّتخاذ  التي تمّكننا مف الحكـ عمى تعّممات التمميذ مف خالؿ تحميؿ المعطيات المتوّفرة وتفسيرىا الوسيمة التقويـ ىو
دارية. وال يمكف لمتعّمـ أف ينجح إاّل بوضع استراتيجية لمتقويـ بأنواعو:  شياديتشخيصي، قرارات بيداغوجية وا   تكويني، وا 

   الذي يساىـ في المصادقة النيائية عمى التعّممات.  ائينيأو 
 

 ال فإّنيا منو. أّما وظيفتو الرئيسة، التقويـ التكوينيخاّصة ، جزءا ال يتجزّأ من مسار التعّممتعتبر المقاربة بالكفاءات التقويـ 
ىي دعـ لمسعى تعّمـ التالميذ، وتوجيو أعماؿ المدّرس مف خالؿ  الرسوب فحسب، بؿ أو النجاح تحديد عمى تقتصر

 المعالجة البيداغوجية. 
 

عمى تجنيد وسائؿ تعميـ  القدرة أي الفوارؽ، اعتماد بيداغوجيا التقويـ ويتطّمب والتصّرفات، والمساعي المعارؼ لتقويـا ويشمل
 وتعّمـ متنّوعة تأخذ في الحسباف الفوارؽ الفردية لمتالميذ، وتمّكنيـ مف النجاح بمختمؼ الطرؽ. 

 ولعّؿ السبب الرئيس لوجود التقويـ، ىو بغرض ضبط التعّممات وتعديميا وتوجييا، وتسييؿ عممية تقّدـ التمميذ في تعّمماتو. 
 

المرحمة مف جية،  أو منياج السنة الختامية المحّددة في الكفاءات حصيمة تطّور إلى تقديـ فإّنو ييدؼ اإلشيادي، قويـأّما الت
ف قمنا بتحميمو وتفسيره المنشود. أخرى بتقويـ المسار واالستراتيجية المستعممة لبموغ اليدؼ وييتـّ مف جية باإلضافة  -وا 

التمميذ في الفترة المخّصصة لمتعمّػـ مف جية، وينظر  ما حّققو ينظر إلى فإّنو -ذاتيااعتبار النتائج كغاية في حّد إلى 
 مستقبال. لما يمكف أف يحّققو مف تقّدـ في ىذه التعّممات االستشرافبعيف 

خذه المنظومة المدرسية تجاه التمميذ، تتّ  إداري رسمي قرار إلى تحضير وييدؼ نياية التعّمـ، اإلشيادي في يجرى التقويـو 
 أو غير ذلؾ.سواء بالترقية أو الترتيب، 

 
ليست ميّمة التقويـ في المقاربة بالكفاءات التأّكد مف اكتساب المعمومات فحسب، بؿ تعمؿ أيضا عمى جعميا معمومات 

المعارؼ اءات المحّصؿ عمييا، ونوعية حيوية قابمة لمتحويؿ واالستعماؿ، ألّف النجاح يتمّيز بنوعية الفيـ ونوعية الكف
 المكتسبة، وليس بكّميتيا المخّزنة في الذاكرة.

 
التقومي ادلقارن للمدّرس والتلميذ ) الثنائي فالتقويموعميو، فإّف مشاركة التالميذ في تقويـ أعماليـ وتحميميا تكتسي أىّمية بالغة. 

 .إلى اكتسابيانسعى  الكفاءات التي اعتبارىما مف تعّممياف ينبغيىدفاف  الذاتي والتقويم (،الذي يقوم به األقران
 
  بعديف:في المقاربة بالكفاءات ذو نظاـ التقويـ و 

  فييا؛ ـكّ التحو  المواردمدى اكتساب تقويـ 
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  السموؾ، المعارؼ،تجنيد الموارد واستعماليا الناجع في بناء كفاءات المواد والكفاءات العرضية)تقويـ كفاءة 
 الميارات(.

 
مف الوضعيات، ومستعممة خالؿ التعّمـ،  عائمةإلى  تنتميكّؿ وضعية تقويمية يجب أف تكوف إدماجية، كما يجب أف 

  أي تعّود عمييا التمميذ.
 ، فيي المسار الذي يمّكف المتعّمـ مف تجاوز الصعوبات التي تعترض تعّممو. المعالجة البيداغوجيةأّما 

 

 

 
 : التقويـمأدوات  1.6.3

صفات االختبار التقويمي مف خالؿ وضعية مرّكبة: بالمنظور التقويمي لكفاءات التمميذ، االختبار : االختبار التقويمي( أ
 حيث ( تيدؼ إلى تقويـ كفاءات التمميذوضعيات مرّكبة وليست معّقدةالتقويمي ىػو وضعية أو عّدة وضعيات إدماجية )

  يثبت مف خالليا كفاءتو.
 منيا: رئيسةىذه الوضعيات لعّدة شروط، نذكر ثالثة  وتستجيب

 ؛تناسب الكفاءة المستيدفة بالتقويـ 

 ؛ذات داللة بالنسبة لمتمميذ، أي تحّفزه عمى العمؿ 

 تحمؿ قيما إيجابيػة. 

أو مرّكبات الكفاءة الختامية المستيدفة، كما ينبغي أف تحتوي عمى  مرّكبةبعمى الوضعيات المشكمة التقويمية أف تتكّفؿ 
 معيار أو معايير التقويـ.  

 إلجراء التقويـ في القسـ، يستخدـ المدّرس شبكات تقويمية مثؿ:شبكات التقويم: ( ب
  شبكات بمعايير التصحيػح؛ 

 (؛بالقسـ وأخرىخاّصة بالتمميذ، ) متابعةالمالحظة وال شبكات 

 

 الدقة التمميذ: منتوج بيا يّتصؼ أف ينبغي التي النوعية ىو معيار التصحيحإّف  لكفاءات.ا لتقويـ  الزاوية حجرىو  المعيار:( ج

 .التي نتبّناىا لتقييم أّي منتـوج وجية النظر إذف فيو .األصالة.. االنسجام، والوضوح،
 كفاءة التمميذ. عمى لمحكـ المعتمد الشرط ىو الكفاءة، مف يتجّزأ ال جزء الحّد األدنى معيار ة:نوعيال ومعيار ألدنىلحّد اا معيار -

نوعية، تمنح  معايير مثال، تعتبر نصّ  حترير وأسلوب األصيل فاحللّ  اعتماد كفاءة المتعّمـ. ال ُيشترط في فيو النوعية معيار أّما
 يحتوي عمى ذلؾ.تقييـ المنتوج، لكّنيا ال تعاقب اإلنتاج الذي ال  إضافة في صاحبيا

  

 عمى أجوبة ميّمة عف ىذا السؤاؿ، وتقوؿ:  لكي نحكـ 2/3قاعدة  تقّدـ: متى يمكن أن نعتبر أّن معيارا متحّكم فيو -

محترمة. ولكي نحكـ عمى احتراـ معيار أدنى، ينبغي أف ُيثبت  الدنياالمعايير  ينبغي أف تكوف كؿّ  تمميذ بالكفاءة،
التمميذ مّرتيف مف بيف ثالثة فحوص مستقّمة تحّكمو في المعيار؛ أي أّف معّد االختبار ينبغي أف يقّدـ لمتمميذ ثالث 

 فرص لفحص كّؿ معيار.
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مف الطبيعي أف تكوف القيمة الممنوحة لمعايير الدقّػة محدودة  لمعايير النوعية. ما ىي القيمة التي ينبغي إعطاؤىا -
النقطة  (1/4) ، فإّف معايير الدّقة ال ينبغي أف تفوؽ ربع 3/4بالنظر إلى التحّكـ في الكفاءة. وحسب قاعدة 

 اإلجمالية.
 
لممعاير استقاللية بعضيا عف بعض. وىي صفة ىاّمة   الرئيسة اتالصفمف :استقاللية المعايير بعضيا عن بعض -

 ألّنيا تجّنبنا معاقبة التمميذ مّرتيف عمى خطأ واحد.
 
 تتكّرر بعض المعايير مرارا، وىي:المعايير الدنيا المتداولة:  -

  :احتـر التعميمات؟  ىؿ المقّدـ؟ السند (أي عدم اخلروج عن ادلوضوع) المطموب المنتوج وافؽ ىؿوجاىة المنتوج 

 :ىؿ استعمؿ التمميذ مفاىيـ الماّدة ومياراتيا استعماال سميما؟ االستعمال السميم ألدوات الماّدة 

 ىؿ المنتوج منسجـ؟ معقوؿ؟ كامؿ؟ الداخمي لممنتوج: االنسجام 

 
قابمة  المؤّشرات معيار.ممموس قرينة دقيقة، ودليؿ عمى تحّكـ التمميذ في  رمز مؤّشرالعممّي لممعايير:  وجو المؤّشرات
 مف سمبية، وىي التي توّضح المعيار وتمّكف أو وليا قيمة إيجابية ،وضعية معّينة في لممالحظة

 جعمو عمميا.
 

 يمكن أن نمّيز نوعين من المؤّشرات: 

صفة مف  عندما يوّضح جانبا مف المعيار، فيعكس وجود عنصر مف عدـ وجوده، أو درجة تحقيؽ مؤّشر نوعيّ  
 الصفات؛ 

   

عتبات تحقيؽ معيار مف المعايير، فيعّبر عنو حينئذ بعدد أو نسبة أو عندما يقّدـ توضيحات عف  مؤّشر كّمي 
 بحجـ.

 

 
 التقويم نماذج من شبكاتد( 

 المؤّشرات
 المعاييـر

 المؤّشػر  ج المؤّشػر  ب المؤّشػر  أ

    1المعيـار 
    2المعيـار 
    3المعيـار 

 
 المؤّشرات

 المعاييـر
 المؤّشػر  ب المؤّشػر  أ

   وجاهـت انًنتــىج:   1المعيـار 
    اّدةــاالستؼًال انسهُى ألدواث انً:   2المعيـار 
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   ىجــٍ نهًنتـهـاو انذاخـاالنسج:   3المعيـار 
   يؼُــار اننىػُــــــت:   4المعيـار 

          

 سندات التواصـل 2.6.3
قصد إنجاز ميػاـ التقويـ، فإّف كّراس القسـ المكّيؼ عمى : تكييف كراس النشاطات التعّممية إلى دفتر المتابعة(  أ

 كّراس لمنشاطات ينبغي أف يحتوي بالخصوص عمى العناصر اآلتية:أساس 
 النشطات التي تجري في القسـ؛ 

 بطاقات متابعة التقويـ، والتقويـ الذاتي، والتقويـ الثنائي؛ 

   مقترحات عالجية؛ 

 .بطاقات التقويـ اإلشيادي 
والمدرسة  ،المتعّمـ، ويكوف وسيمة مرافقة المتعّمـ نفسو واألولياء، والمدّرس ر متابعةـدفتويستعمؿ ىذا الكراس بمثابة 

  في مجاؿ ممارسة التقويـ والمصادقة عمى الكفاءات المكتسبة.

اإلّطالع عمى  مف منيما المدّرس، وبذلؾ يتمّكف كؿّ  ومف مف المتعّمـ نفسو البطاقة ىذه أف ُتمأل يمكف بطاقة المتابعة: (ب
 وجوانب ضعفو. رأي اآلخر دوف مواجية، بؿ بروح الوعي المتبادؿ )مع إعالـ األولياء أيضا( بجوانب القّوة لدى المتعّمـ 

سنة ، الذي يمّكف األولياء مف تقييـ المجيودات التي بذليا أبناؤىـ خالؿ فصؿ أو ج( كشف التقويم والتنقيط المدرسي
   (.راجع الوثيقة ادلرافقة)  دراسية.

 وضع المنياج حّيز التطبيق. 4

: خيّصص هذا الركن للتوصيات اليت تعّّب عنها اللجنة الوطنية للمناهج حول مرحلة وضع ادلنهاج حّيز التطبيق )الوثائق مالحظة
ضوء مقرتحات اجملموعات  ىعلىتّم حتريرها بعد تركيب ادلنهاج الرتبوية، التنظيم ادلدرسي، اإلعالم والتكوين، ....(. وسي

 ادلتخّصصة للمواد.
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 الجــــــسء الثاني 
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 في التعميم المتوسط الفيزيائية والتكنولوجياتقديم منياج العموم   -1
 المتوسطغايات المادة في مرحمة التعميم  -1-1

ضمف اىتماـ الدولة و  التربوي اإلصالحة منياج العمـو الفيزيائية والتكنولوجية لمتعميـ المتوسط في إطار خط يأتي
المواد العممية ومنيا  ،التعميمية األخرى بقية المناىجمع  ،والمنياج يسعىنوعي لممناىج الحالية. التطور ال إلحداث

، التالميذ مستوى جيد مف الثقافة العامة النظرية والتطبيقية الكافية لالندماج  اكتساب" يوفر إمكانية كي ل لتعميـ العمـو
 [.2000/ 00/04 -]القانوف التوجييي لمتربية الوطنيةالمعرفة"  مجتمعفي 
في مختمؼ مياديف الفيزياء  قاعديةإلى بناء ثقافة عممية وتكنولوجية  يرميمنياج العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا ف  

 بيـ.المحيط والتكنولوجي تصور عقالني لمعالـ المادي  التالميذ لبناءتوسيع مدارؾ والكيمياء والتكنولوجيا مف أجؿ 
منياج التربية العممية والتكنولوجية في التعميـ  خطىعمى  المتوسطمنياج العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا  في  يظير

 الكفاءات القاعديةوالمنيجية واكتساب الوظيفية العممية والمفاىيـ المعارؼ عمى اكتساب التمميذ  ليساعد  االبتدائي
والقدرة عمى االستدالؿ الكيفي  بالصرامة العمميةو  بالعقالنية يتميز نقدي  عممي فكربلبناء عقؿ مستنير و الزمة لا

المتعمـ  وتطوير كفاءة ،واالتجاىات ذات الطابع الفكري والمنيجي والتواصمي تنمية المواقؼيرمي إلى كما . الكمي 
مشكالتو اليومية المتعمقة بمحيطو المادي واستغالؿ التكنولوجيا،  معتمدا المسعى العممي والتجريبي وسيمة  عمى حؿ
 وىدفا.

التي تمثؿ الركيزة األساسية في  ،والممارسة التجريبية العمميةاألنشطة يقترح جممة مف ، تجريبيفالمنياج لو طابع 
التحميؿ  موارده المعرفية وقدرتو عمى لتجنيد التمميذعمى جيد  التعمـ  كؿ بحث عف الحقائؽ العممية. كما  يرتكز

الكفاءات ذات جممة مف ينمي التمميذ   التطبيقية  الممارسة العمميةفمف خالؿ ىذه  .والتركيب والتعميـ والتجريد
 .الطابع التجريبي

 : األىداؼ وىيجممة مف  ينشد فالمنياج 
 تصور واقعي ومتكامل تمكنو مف بناء  األساسية التيوبناء مفاىيـ  تمكيف التمميذ مف اكتساب المعرفة العممية

اإلنساف مف  مما ينتجو، وفيـ محيطو التكنولوجي والتكيؼ معو واالستفادة ومتناسق لمعالم المادي المحيط بو
 . تكنولوجيات تعود عميو بالفائدة وتمبي حاجاتو

 لة تطور مستمر وليست حقائؽ مطمقة، وبفضؿ في حا العممية كبناء الوعي بيذه المعرفةو النقدي  غرس الحس
 ميز ىذا العصر.تالتطور الحاصؿ في المعرفة العممية جاءت ىذه المنتجات التكنولوجية التي 

 المالحظة المنيجية والتساؤؿ ومواجية تصوراتو  لمتدرب عمى لموصوؿ إلى الحقائؽ العممية اتباع المسعى العممي
فرض الفروض وصياغتيا، اختبارىا والمصادقة عمييا عف القدرة عمى  ،قعالو حوؿ الظواىر العممية بمجابيتيا با

القياـ طريؽ التجريب واالستدالؿ الوجيو المدعـ بالحجة، تقديـ تفسيرات لمظواىر والتعبير عف العالقات السببية، 
  .بالنمذجة وبناء متدرج ألدوات عممية تمكنو مف التواصؿ والتبميغ  بالمغة العممية

  وميمو لمفكر النقدي والخياؿ  ،، التي تشحذ فضولو العممي وحسو لممالحظةالمواقف واالتجاىات العمميةتنمية
 .اتباع مسعى حؿ المشكالت وتسيير مشاريع تكنولوجيةفي  والسموؾ االبداعي المنتج 
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  ،واحتراـ قواعد العمؿالوعي بمشكالت المحيط والبيئة والتحمي بالمسؤولية اتجاىيا. 
إف ىذه الكفاءات التي يسعى المنياج لتحقيقيا لدى التالميذ  ترتكز عمى التحكـ في المفاىيـ العممية 

التي توظؼ ىذه المفاىيـ باتخاذ المساعي العممية التي تتطمب التساؤؿ   ،حؿ المشكالت جياتيواسترات
. ىذه الكفاءات تبنى والنظرياتوالمالحظة والقياس والتجريب وبناء النماذج لموصوؿ إلى الحقائؽ والقوانيف 

التي تعطى ليا الداللة  ووضعيات تطبيقية حقيقية  وتمارس ضمف سياقات ،بشكؿ مندمج وليست معزولة
 المطموبة.

 تحقيق المممح الشاملمساىمة المادة في  -1-2
إف مادة العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا تساىـ مع بقية المواد في تنمية قدرات التمميذ الفكرية  وفي اكتسابو الكفاءات 

القاعدي  التي تعتبر حمقة وصؿ بيف التعميـ ،مف ىذه المرحمة المتخرجالالزمة لتحقيؽ المممح العاـ لمتمميذ العرضية 
 كبير في: والتعميـ الثانوي. فيي تساىـ بقدر االلزامي

 :ترسيخ القيـ والمواقؼ التي تتبناىا المدرسة، ومف أبرزىا ما يتعمؽ ب 
، مع التي تتطمب التغيير والتطوير رؼ بنفسو ومع اآلخريف وضد تصوراتواالمعالمتعمـ  االستقاللية في اكتساب -

 .الحرص عمى الصرامة العممية
وتمنح التواصؿ مع اآلخريف واكتساب أدوات التواصؿ الضرورية لمعمؿ في السياؽ المدرسي وفي الحياة اليومية.  -

ستغالؿ األدوات التكنولوجية المعاصرة المتمثمة في تكنولوجيات االعالـ أنشطة المادة  العممية فرصا أوسع ال
 ؛واالتصاؿ

 ؛ني سموؾ المواطف المسؤوؿبتغرس ودعـ قيـ المواطنة باحتراـ  رأي اآلخريف، و  -
 .جيد العمماء القدامى والمعاصريف والتكنولوجيا وتقديراالىتماـ بالتراث العممي ومنجزات العمـ  -
 يمنح تدريس ىذه المادة ، إذ مغة العربيةفيي مثؿ بقية المواد األخرى تساىـ في تطوير ال :المغة المساىمة في تطوير

وكؿ أشكاؿ التواصؿ والتعبير التي تساىـ بقدر كبير  الشفوي والكتابي والنماذج و المصطمحات العممية فرص التعبير
 فيي: لترسيخ ىذه الكفاءة العرضية.

في إنجاز مختمؼ العروض والبحوث وأسموب  ،في تحرير التقارير: المغوية تطوير الكفاءات مى التمميذ ع ساعد ت -
 .الفكريحسف مستوى االنتاج وتالتقديـ، 

 .العممية وبالتالي إدماج المستجدات المعرفية في خطابو واتساع مداركوالعممية تساعد عمى قراءة النصوص  -
 االيضاح واإليجاز.   الدقة العممية، تطوير لغة الخطاب مف حيث الصرامة العممية والموضوعية، -
  واالستفادة منيا فيتنمية اتباع مساعي البحث واستقصاء المعمومات بمنيجية عممية: 
مواجية التصورات الخاصة والموضوعية في طرح األفكار، و عمى الصرامة العممية  بنفسو والحرصبناء معرفتو  -

 .مع الحقائؽ المتعارؼ عمييا وتطويرىا واالنسجاـ
الدراسة إنجاز البحوث ذات صمة بموضوعات الدراسة ولتمبية فضولو المعرفي في شتى المجاالت وتوظيفيا في  -

 .المستقبمية
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 .وتحديث معموماتو في المجاالت العممية المختمفةلمتمميذ زاد المعرفي الإثراء  -
  عمى حؿ المشكالت واكتساب الحدس العممي، وتطوير القدرة عمى التحميؿ والتركيب والنقد البناء كفاءتو في تنمية. 

التكنولوجية، والمساىمة في تطوير ومتابعة مشاريع شخصية الستخداـ األدوات مما يساىـ في حؿ المشكالت اليومية 
 واكتساب الثقة بالنفس والقدرة عبى التكيؼ مع المحيط التكنولوجي وتطوراتو.  ،واجتماعية

 المجندةطبيعة الموارد  -1-3
ومعارؼ  المبرمجة في المنياج تتمحور حوؿ مفاىيـ أساسية في الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا المعرفيةإف الموارد 

تطوير كفاءاتو في المادة.  ىذه المفاىيـ تتمفصؿ حوؿ مفاىيـ كبرى يبدأ  عمىمنيجية إجرائية تساعد المتعمـ 
في مجاالت مفاىيمية مف بيف   وارد المعرفيةىذه المتنتظـ كما ، ، ثـ تتسع أفقيا وعموديا مع الخبرة المكتسبةتأسيسيا
 تمثؿ مضاميف المنياج. لمعمـالمختمفة  المجاالت

ويتـ تناوؿ  ىذه الموارد تنتظـ في أربعة مجاالت مفاىيمية  نعتبرىا مياديف بناء وتوظيؼ الكفاءات الخاصة بالمادة
 الموضوعات في أبعاد ثالثة.

 :أبعاد المنياج 
I). الفيزيائية والتحوالت المادية  المسيرة لمظواىر الفيزياء والنماذج والقوانيف: مفاىيـ أساسية في البعد الفيزيائي

. يتـ التطرؽ إلى الدراسة الوصفية أو الكيفية لمظواىر وتقديـ التفسيرات مف المشاىدات التجريبية ليا، المرتبطة بيا
 .وره البسيطةمع استخداـ القياس في تعييف بعض المقادير الفيزيائية في ص

II). المسيرة  الكيميائية والقوانيفببنية المادة والرموز  الكيمياء والنماذج الخاصة: مفاىيـ أساسية في البعد الكيميائي
فيـ وتوظيؼ ىذه المعارؼ وتطبيقاتيا التكنولوجية في الصناعة وفي فيـ ل ،لمتحوالت الكيميائية المرتبطة بيا

 .وحماية المحيط المشكالت البيئية
III). ترتبط مع بسيطة قريبة مف واقعو، وتطبيقات تكنولوجيةومبادئ التكنولوجيا : مفاىيـ أساسية البعد التكنولوجي 

 إلنجاز في الفيزياء والكيمياء لفيـ المحيط التكنولوجي وتسيير المشاريع التكنولوجية النظرية والعممية  المكتسبات
 .أدوات تكنولوجية قابمة لالستغالؿ

يعتبر وسيمة تكنولوجية متطورة تستخدـ  "ببعد رابع"ييتـ تدريس العمـو عامة  ،إلى األبعاد الثالثة السابقة باإلضافة
التحكـ في المعمومة الرقمية، ىو وسيمة داعمة لمبحث واالستقصاء و كفي تقديـ األنشطة العممية سواء لمعرض أو 

 :البعد المعموماتي
 ىايتـ توفير . (TICE)المعارؼ والتقنيات الخاصة بتكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ: ويشمؿ مختمؼ البعد المعموماتي

، والتي يستغؿ )الفيزياء، الكيمياء والتكنولوجيا( التعممية المبرمجة في األبعاد األخرىالمواقؼ في مختمؼ  وتوظيفيا
دعـ الوسائؿ التعميمية ىامة تكإضافة توظؼ ، حيث العتاد والبرمجيات ذات الطابع التربوي والبيداغوجي فييا

منمذجة  فييا برمجيات المحاكاة وتسيير التجارب وتقديـ الظواىر في شروط  تستخدـالمبرمجة في المادة. 
 افتراضية، كما تقدـ تقنيات التحرير وجمع المعمومات وتبادليا  والتواصؿ مع اآلخريف.   و 
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 :ميادين المنياج 

 -، مثؿ: حاالت المادةالبعد الكيميائي والمنيجية في:  ويشمؿ المفاىيـ والموارد المعرفية ميدان المادة وتحوالتيا (1
المصطمحات الكيميائية والنماذج الخاصة  ،التحوالت الفيزيائية والكيميائية وحفظ المادة )الكتمة( في ىذه التحوالت

 ..(الكيميائي./ االلكترونات، معادلة التفاعؿ )الذرة، الجزيء، الشاردة، النواة واألنواع الكيميائية ببنية المادة
 :والطاقة يةالميكانيكالظواىر  ميدان (2

المرجع، المسار، السرعة( والمفاىيـ األولى لمجممة  -الحالة الحركية:  ويشمؿ المفاىيـ األولى لمحركة )الميكانيؾ
 والتوازف المفيـو األولي لمقوة والكتمة -ة بينياكيالميكاني واألفعاؿالميكانيكية 

حفظ الطاقة وتخزينيا، والنماذج المتعمقة بالسالسؿ  ،فاىيـ األولية لمطاقة، أشكاليا وأنماط تحويميام: الالطاقة
 في تركيبات تكنولوجية مألوفة. الطاقوية

 ميدان الظواىر الكيربائية والمغناطيسية (3
والنموذج الدوراني لمتيار  وأنواع الربط البسيطة، : ويشمؿ المفاىيـ الخاصة بالدارة الكيربائيةالظواىر الكيربائية -

تحويؿ  -الكيربائية استطاعة التحويؿ–التوتر  –التيار  -الكيربائي : مفيوـ الشحنة الكيربائية  وحامالت الشحنة
 .الطاقة في الدارة

 المغناطيسويشمؿ المفاىيـ الخاصة بالمغانط  والحقؿ المغناطيسي واألفعاؿ المتبادلة بيف : الظواىر المغناطيسية -
 .والتيار الكيربائي

 :والفمكية ميدان الظواىر الضوئية (4
تعمقة باالنتشار ماأللواف  والنماذج البرؤية ال: ويشمؿ المفاىيـ الخاصة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة و الضوء-

)الضوء اليندسي(: الظؿ والظميؿ، الضوء األبيض واأللواف ، نموذج التركيب الجمعي والتركيب  المستقيـ لمضوء
 .الطرحي في رؤية األلواف

يما ي: ويشمؿ األرض والقمر ضمف المجموعة الشمسية وبعض الظواىر الفمكية المرتبطة بحركتالظواىر الفمكية -
  .(الشمس )حركة القمر حوؿ األرض وحركة األرض حوؿ نفسيا وحوؿ

ىذه المفاىيـ  ببناء منيجية متصمةإلى الموارد المعرفية المصنفة ضمف المياديف السابقة ىناؾ موارد  باإلضافة
 وكفاءات المنياج ومنيا: 

 ميارات القياس: 
)استخداـ األدوات واألجيزة  المقادير بشكؿ مباشر قياسأدواتو في  القياس وكيفية استخداـ مبادئ معارؼ حوؿ  –

 .الحساب والتحويالتالعالقات و أو غير مباشر مع استخداـ  ،والرقمية( التماثمية
 .بالشكؿ والدقة المطموبة والوحدات المناسبةالتعبير عف المقادير التجريبية والمحسوبة  –
  :ميارات التجريب 
 القياـ بتجارب ضبط المتغيرات وتحديد الوجيو منيا قصد متابعة سيرورة بحث تعتمد عمى –
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تجريبي يحقؽ  تطوير برتوكوؿخداـ الوسائؿ التجريبية: اختيار الوسيمة المناسبة لوضعية الدراسة، والقدرة عمى است –
  .الغرض مف التجربة

يجاد عالقات بيف  الستثمارلمنشر وااستغالؿ نتائج المالحظة والقياسات التجريبية وتنظيميا كمعطيات قابمة  – وا 
 .مقادير فيزيائية في أشكاليا البسيطة

لتطوير القوانيف المسيرة لمظواىر الفيزيائية و : الوصوؿ إلى تعميمات ميمة التوصؿ إلى استنتاجات وجيية –
  .، التحقؽ مف فرضيات تـ إصدارىا، معالجة تصورات خاصة أو عامة والكيميائية

 ممية عال المصطمحات،  والترميز العالمي : استخداـ المصمحات العمميةوالتكنولوجية  التواصل بالمغة العممية
في إنتاج تقارير ذات طابع عممي والتواصؿ الشفوي والكتابي  في والوحدات المناسبة، الرسـ البياني والتخطيط ، 

نجاز المشاريع   طبيعيةتفسير الظواىر ال ، واالجابة عمى التساؤالت المطروحة وتبادؿ المعمومات وتسيير التجارب وا 
 وعرض البحوث.

  تحديد المواد والوسائؿ والطرائؽ لتحقيؽ اليدؼ مف المشروع التكنولوجيالمشروع التكنولوجيميارات تسيير : ،
 .بشكؿ فردي أو جماعي ومتابعتو

 األخـرىالتحكم في المواد مساىمة المادة في  -1-4
، الموادلتي تشترؾ فييا أيضا بقية تساىـ مادة العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا في تطوير الكفاءات العرضية ا

  فيي:
 إلرساء التفكير العممي واالستدالؿ المنطقي والقدرة  تسعى التجريبيالمنيج توظيفيا لممسعى العممي و  في

 :عمى التجريد والتعميـ والحكـ، الذي يمكف مف
 ، ...(القواعد العامة في الرياضيات والقواعد المغوية استنتاج) بناء المفاىيـ والتعميمات عف طريؽ االستقراء –
وضعيات  الىو القدرة عمى التنبؤ ونقؿ المفاىيـ واالستنتاج مف القواعد العامة أو االستنباط إجراء القياس  –

 .(المواد العمميةالظواىر الطبيعية في  ، )الرياضيات والبرىاف الرياضيجديدة  
 مف االستدالؿفي كثير مف المواد التي تعتمد عمى ىذا النمط  ياالستنتاج -ياالفتراضاستخداـ التفكير  –
 ومعالجتيا: في ممارسة البحث واالستقصاء والبحث عف المعمومة  
  ؛وتنظيمياوانتقائيا ساىـ في دعـ القدرة  عمى تحميؿ المعطيات الذي يمنيجية البحث العممي اكتساب  –
نجاز  القياـ –  ؛بحوث مختمفة بالتركيب وا 
 .(.المغة، العمـو االجتماعية، .) في مختمؼ المواد األخرى استثمار نتائجيا وتقديـ العروض  –
 االستدالؿ المنطقي وبيداغوجية الوضعيات لدعـ قوة  في اتباع  استراتيجيات حؿ المشكالت العممية

وبالتالي  ،ت الصائبة وعدـ التسرع في الحكـ ومناقشة اآلراء والنتائج وتقديـ الحجةاواتخاذ القرار  والحس السوي
 بناء الكفاءات الخاصة ب:ومنو  معالجة المشكالت التي تخص تعمماتو،

 ؛التساؤؿ وحصر المشكؿ وتحديده  )المشكمة( –
 ؛وضع االستراتيجيات المالئمة لحميا –
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 ؛الممكنة   المسارات المختمفة  لمبحث عف الحموؿاتباع  –
اجتماعية أخالقية  إشكالياتوالتي تطرح قضايا تثير أخرى،  نقؿ الحموؿ واستثمارىا في وضعيات وسياقات –

 ؛(د العممية واالجتماعيةاالمو  ) ...الخ  ،قيمية
المطروحة  وتقديـ الرأي وقبوؿ آراء اآلخريف واالستعداد لمجابيتو  األفكارأو اىيـ عرض التصورات حوؿ المف –

بالواقع ونتائج المناقشة ومختمؼ االختبارات المدعمة بالحجة والبرىاف )الوضعيات المشكمة التي تطرح في العموـ 
 ؛وغيرىا...( واإلسالميةالطبيعية واالجتماعية 

عمى التخمي عنيا أو إعادة النظر في تصوراتو ومواصمة ، والقدرة صياغة الفرضيات ووضعيا محؿ االختبار –
 ؛(ـو الطبيعة والحياة،...) الرياضيات، عم البحث
 عمى الحدس التجريبي لػ:القياس، لدعـ القدرة و  ممارسة التجريب في 
 ؛والحياة واألرض()العمـو الطبيعية  واالستفادة مف المدركات الحسية لممالحظة المنيجيةاالستخداـ األمثؿ  –
، تقديـ استخالص النتائج تسيير التجربة، الوصوؿ إلى تحديد عالقات ذات داللة، فيلمتحكـ ضبط المتغيرات  –

 ؛،...(العمـو الطبيعية) الرياضيات،  التفسيرات وتعميؿ النتائج
  والحرص عمى  ،والتكنولوجيا مفاىيـ عممية في الفيزياء والكيمياءمف في ثروتيا المغوية المتخصصة

 :مف شأنو الذي ،المصطمح المناسب لممفيـو المناسباستخداـ 
زالة االبياـ ورفع والحرص عمى االقتراب مف المعنى العممي وبالتالي إوالداللي  التدقيؽ المغويترسيخ ىاجس  –

 ؛)كؿ المواد( كثير مف المفاىيـ ابتغاء االجماع وتوخي الموضوعيةالمبس عف 
عداد التقارير لممواد عبير الكتابي والشفوي في تالكفاءة دعـ    – المغة العربية، التعبير الرياضي، التعبير العممي وا 

 ؛العممية
حداث االنسجاـ بيف المواد العممية في المفاىيـ المشتركة  – إثراء الزاد المغوي ) المغات والعموـ االجتماعية(، وا 

بيف  قميال الحواجزالذي يرفع  الجغرافيا،و والمتداولة في مجاؿ العمـو الفيزيائية وعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض 
 ؛ىذه المواد التي تدرس متفرقة

بموضوع ذي طابع عممي أو تكنولوجي مف مختمؼ مصادرىا عف  المعمومة المرتبطةعمى البحث عف  المساعدة –
 .وعي ودراية، سواء لالستعالـ أو البحث أو تبادؿ ىذه المعمومات )مختمؼ البحوث التي تنجز في كؿ المواد(

  القتراح وضعيات ذات داللة ومفيدة وسياقات متنوعة مف النجازات التكنولوجية وتطبيقاتيا العممية افي
 :، مف أجؿ مكتسباتو في المواد األخرى تستثمرالحياة اليومية 

) المسار، السطوح  اليندسي اإلنشاءستخدـ فييا يوضعيات مشكمة حقيقية مرتبطة بالواقع في الرياضيات اقتراح  –
(،  وحؿ المعادالت مف الدرجة األولى واستخداـ التناسبية  ، استخداـ أسس العشرة، حصر األعداد والحجـو

 ؛....الخ المقادير الشعاعية والتقريب،
 وعالقات التناسب، في :لمقوانيف الفيزيائية   النمذجة والتعبير بالعالقات الرياضية 
  ؛لعالقاتليذه المنحنيات البيانية الرياضية والمعالقات إعطاء معنى  –
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 ؛والسممية الشعاعيةإعطاء معنى لممقادير  –
  والحذر عف إدراؾ ووعي عند ممارسة العمؿ التجريبي أو األنشطة العممية في الفيزياء إرساء قواعد األمف

 والكيمياء والتكنولوجيا، لكي:
التي تتـ في  النشاطات، في مختمؼ السموؾ التعممي العاـ ونقمو بإيجابية في الوعي تساعدىـ عمى تقوية ىذا   –

 ؛العمـو الطبيعية ،...()  المخبر والورشة وساحة المدرسة
  التي :(التحوالت الكيميائية ونمذجتيا) الكيمياءالمفاىيـ المتناولة في ، 
، التربية الصحية)العمـو الطبيعية مبادئ تساعد عمى فيـ أفضؿ لمظواىر الحيوية لدى الكائنات الحية و    –

 ؛...(الرياضة البدنية، 
تساعد عمى بناء تصورات صحيحة حوؿ التحوالت التي تحث في البيئة والسموكات المتعمقة بالتربية البيئية  –

 ؛والصحية )التربية المدنية ،  التربية االسالمية، ...(
وأنماط التفكير واالستدالؿ التي يكتسبيا التمميذ مف دراستو لممادة  إليياإف المعرفة  العممية ومناىج الوصوؿ 

بالنياية الى تحسيف القدرات العقمية  التي تساعده عمى تنمية كفاءاتيـ في شتى  تساىـ العممية عموما 
 .والتحصيؿ في مياديف المعرفة األخرىالحياتية  المجاالت 
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 مالمح التخرج الخاصة بمادة العموم الفيزيائية والتكنولوجيا -2
 جدول مالمح التخرج الخاص بمرحمة التعميم المتوسط وأطواره . 2-1
من  3المممح في نياية الطور  في نياية التعميم األساسي المممح 

 التعميم المتوسط
من  2المممح في نياية الطور 

 التعميم المتوسط
من  1المممح في نياية الطور 

 التعميم المتوسط

 

 

 

الكفاءة 
 الشاممة

حل مشكالت مرتبطة بمحيطو المادي ي
معيما ويتكيف )الطبيعة( والتكنولوجي 

عمى صحتو ومحترما  إيجابا، محافظا
بيئتو، ومستفيدا من أدوات عصرية 

 ، وىذاوتكنولوجيات االعالم واالتصال
باكتساب ثقافة عممية قاعدية وأدوات 

فكرية ومنيجية واتجاىات عممية، تمكنو 
 .من فيم أفضل لمعالم المادي

يحل مشكالت من المحيط القريب 
والبعيد، مرتبطة بفيم واستخدام 

نولوجي، بتوظيف أدوات المحيط التك
الموارد المعرفية والمنيجية المتعمقة 

بالظواىر الميكانيكية )األفعال 
الميكانيكية( والتحوالت المادية ) في 

)في  المحاليل الشاردية( والكيرباء
النظام المتناوب( والضوء اليندسي 

)الرؤية غير المباشرة(، موظفا 
المنيج التجريبي ومستفيدا من 

 .م واالتصالتكنولوجيات االعال

يحل مشكالت من المحيط القريب 
والبعيد، مرتبطة  باستخدامات  

بتوظيف الموارد المعرفية والمنيجية 
المتعمقة بالظواىر الميكانيكية )نقل 
الحركة والطاقة( والتحوالت المادية 

) في  والكيرباء )التحوالت الكيميائية(
النظام المستمر( والضوء )الرؤية 

معتمدا عمى المنيج باأللوان(، 
التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات 

 .االعالم واالتصال

يحل مشكالت تتعمق بمحيطو 
موظفا  المادي والتكنولوجي 

لمفاىيم األساسية في المادة ا
وتحوالتيا الفيزيائية والدارة 
الكيربائية والضوء اليندسي 
والفمك في مستويات أولية، 

معتمدا عمى مسعى استقصاء 
نجاز  المعمومات والتجريب وا 

مشاريع تكنولوجية ومستفيدا من 
تكنولوجيات االعالم  بعض أدوات
 واالتصال

 

 

: يفّسر باستعماؿ مفيومي الطاقة، 1ك خ 
والقوة بعض الحركات واشتغاؿ بعض 
التركيبات الميكانيكية ويحؿ مشكالت  

 مرتبطة بيا.

مف الحياة يحؿ مشكالت  :1 ك خ
بالحالة الحركية اليومية متعمقة 

لألجساـ باعتبارىا جمؿ ميكانيكية 
موظفا المفاىيـ المرتبطة بالقوة 

مشكالت مف الحياة يحؿ : 1 ك خ
اليومية متعمقة بحركة األجساـ وكيفية 

نقؿ الحركة لالستفادة منيا. كما 
يوظؼ المفيـو األولي لمطاقة والنماذج 
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الكفاءات 
 الختامية

بتخزيف وتحويؿ الطاقة مبدأ المتعمقة  والتوازف
 انحفاظيا في أدوات تكنولوجية بسيطة

: يقترح حموال لمشكالت مف الحياة 2ك خ 
اليومية موظفا مفاىيـ في 

الكيرومغناطيسية والطاقة وتكنولوجيات 
 اإلعالـ واالتصاؿ 

حؿ مشكالت مف الحياة ي :2ك خ 
التيار  ؿباستغالاليومية متعمقة 

الكيربائي المنزلي موظفا النماذج 
المتعمقة بالشحنة الكيربائية 

وخصائص التيار الكيربائي في النظاـ 
 المتناوب

يحؿ مشكالت مف الحياة : 2ك خ 
اليومية المتعمقة بالظواىر 

الكيربائية والمغناطيسية موظفا 
مفاىيـ  شدة التيار والتوتر 

الكيربائياف، استطاعة التحويؿ 
 الكيربائي والتمغنط

يحؿ مشكالت تتعمؽ : 1ك خ 
بتركيب الدارات الكيربائية 

البسيطة محترما قواعد األمف 
 الكيربائي.  

 

: يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية 3 ك خ
معتمدا عمى نماذج حوؿ التحوالت 

 الفيزيائية والكيميائية

 

 

 الحياة مف مشكالت يحؿ: 3ك خ 
في  اليومية، متعمقة بتحوالت المادة 

، موظفا نموذجي الذرة المحاليؿ المائية
والشاردة ومبدأ انحفاظ كؿ مف الكتمة 

 والشحنة

مشكالت مف الحياة يحؿ : 3 ك خ
 اليومية ذات صمة بالمادة وتحوالتيا

ومميزا بيف التحوالت الفيزيائية 
والكيميائية  وموظفا النماذج الخاصة 

 بالتعبير عف التحوالت الكيميائية

 

 

يحؿ مشكالت متعمقة  :3خ ك
بالتحوالت الفيزيائية لممادة 

ومفسرا ىذه التحوالت 
باالستعانة  بالنموذج الحبيبي 

 لممادة
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: يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية 4 خ ك
بالرؤية )المباشرة وغير المباشرة  متعمقة 

وباأللواف( موظفا نماذج مختمفة )الشعاع 
( الضوئي، التركيب الجمعي والطرحي

 وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ 

 الحياة مف مشكالت يحؿ: 4ك خ 
وغير  المباشرة متعمقة بالرؤية اليومية

المرآة  فيالصورة ) لألجساـ  لمباشرةا
نموذج الشعاع المستوية(، بتوظيؼ 

 الضوئي وقانوني االنعكاس

يحؿ مشكالت مف الحياة : 4ك خ 
اليومية متعمقة برؤية األجساـ باأللواف 

 التركيب الجمعي موظفا نموذجي
 .والطرحي

يحؿ مشكالت مف  :4ك خ 
محيطو القريب والبعيد بتوظيؼ 
نموذج الشعاع الضوئي وشروط 

 الرؤية المباشرة لألجساـ
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 والسنوات  مالمح التخرج الخاص بمرحمة التعميم المتوسطجدول  -2-2

 التعميم مرحمة نياية في المممح 
 المتوسط

 التعميم من 3)الطور  
 المتوسط(

 م 4السنة   مممح
 

 المتوسط التعميم من 2الطور 
 التعميم من 1) الطور 

 المتوسط(
 م 1السنة 
 

المنتظر في نياية 
 التعميم االبتدائي

 م 2السنة  مممح م 3السنة  مممح

 الكفاءة
 الشاممة

يحل مشكالت من الحياة اليومية، 
مرتبطة بتطويع المادة واالستخدام 

نجاز  الرشيد واآلمن لمطاقة وا 
مشاريع تكنولوجية مكيفة والبحث 

عن المعمومة،  وبناء كفاءات 
ذات طابع عممي، مستخدما 

المساعي العممية في االستقصاء 
بناء  والمنيج التجريبي في

المفاىيم األساسية في مجاالت 
الفيزياء والكيمياء والتطبيقات 
التكنولوجية، في ظل احترام 
البيئة،  موظفا تكنولوجيات 

 االعالم واالتصال.

يحل مشكالت من المحيط 
القريب والبعيد، مرتبطة بفيم 

واستخدام أدوات المحيط 
التكنولوجي، بتوظيف الموارد 

مقة المعرفية والمنيجية المتع
بالظواىر الميكانيكية 
)األفعال الميكانيكية( 

والتحوالت المادية ) في 
المحاليل الشاردية( 
والكيرباء)في النظام 

المتناوب( والضوء اليندسي 
)الرؤية غير المباشرة(،  
موظفا المنيج التجريبي 

ومستفيدا من  تكنولوجيات 
 االعالم واالتصال

يحل مشكالت من 
والبعيد، المحيط القريب 

مرتبطة  باستخدامات  
بتوظيف الموارد المعرفية 

والمنيجية المتعمقة 
والتحوالت  بالطاقة

والكيرباء في  الكيميائية
النظام المستمر والضوء 
)الرؤية باأللوان(، معتمدا 
عمى المنيج التجريبي 

ومستعينا من  
تكنولوجيات االعالم 

 واالتصال

يحل مشكالت من 
يد، المحيط القريب والبع

مرتبطة  باستخدامات  
بتوظيف الموارد 

المعرفية والمنيجية 
المتعمقة بالظواىر 
الميكانيكية )الحركة 
ونقميا ( والتحوالت 
المادية )التحوالت 

 الكيميائية(
والكيرومغناطيسية، 
معتمدا عمى المنيج 
التجريبي ومستعينا 
بتكنولوجيات االعالم 

 واالتصال

يحل مشكالت تتعمق بمحيطو 
موظفا  المادي والتكنولوجي 

لمفاىيم األساسية في ا
المادة وتحوالتيا الفيزيائية 
والدارة الكيربائية والضوء 

اليندسي والفمك في 
مستويات أولية، معتمدا عمى 
مسعى استقصاء المعمومات 
نجاز مشاريع  والتجريب وا 
تكنولوجية ومستفيدا من 

ت تكنولوجيا بعض أدوات
 االعالم واالتصال

*  يتحكـ في 
المعارؼ 

األساسية مف 
أجؿ اكتساب 

المعارؼ 
والكفاءات 
الضرورية 
لمواصمة 

تمدرسو في 
مرحمة التعميـ 
 المتوسط    

  

* يقترح حموال 
تجاه   مبررة 

مشكالت متعمقة 
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 الكفاءات
 الختامية

 الحياة مف مشكالت : يحؿ1كخ 
اليومية تتعمؽ بحركة الجمؿ 

 التركيبات الميكانيكية وباشتغاؿ
البسيطة، بتوظيؼ  الميكانيكية
 والقوة. الطاقة مفيومي

يحؿ مشكالت مف  :1كخ 
بالحالة الحياة اليومية متعمقة 

لألجساـ باعتبارىا الحركية 
 جمؿ ميكانيكية موظفا

المفاىيـ المرتبطة بالقوة 
 والتوازف

 

:يحؿ مشكالت مف 1كخ
الحياة اليومية موظفا 

نموذج الطاقة  
وتحويالتيا ومبدأ انحفاظ 

 .الكيفي الطاقة في جانبو

: يحؿ مشكالت 1كخ 
مف الحياة اليومية 

متعمقة بحركة األجساـ 
 وكيفية نقؿ الحركة.

 
بصحة جسمو 

وبمحيطو 
وبمسائؿ ذات 
صمة بنشاطات 
الحياة اليومية 

بمستوى يتماشى 
 العقميونمّوه 

يحؿ مشكالت مف الحياة  :2كخ 
نموذج الطاقة  اليومية موظفا

واألفعاؿ المتبادلة 
الكيرومغناطيسية، مع احتراـ 

 قواعد األمف الكيربائي.

حؿ مشكالت مف ي: 2كخ 
الحياة اليومية متعمقة 

التيار الكيربائي  ؿباستغال
المنزلي موظفا النماذج 

المتعمقة بالشحنة الكيربائية 
وخصائص التيار الكيربائي 

 في النظاـ المتناوب

مشكالت يحؿ  :2كخ 
مف الحياة اليومية موظفا 

المفاىيـ الكيربائية 
المتعمقة بتشغيؿ الدارة 

الكيربائية في نظاـ التيار 
المستمر محترما الشروط 

 األمنية

 

يحؿ مشكالت : 2كخ
مف محيطو المتعمقة 

بالظواىر 
 الكيرومغناطيسية 
في التطبيقات 
 مفالتكنولوجية 
 .الحياة اليومية

تتعمؽ : يحؿ مشكالت 1كخ 
بتركيب الدارات الكيربائية 

األمف  قواعد البسيطة محترما
 الكيربائي.

يحؿ مشكالت مف الحياة  :3كخ 
اليومية المتعمقة بالتحوالت 

الفيزيائية والكيميائية لممادة موظفا 

 مف مشكالت : يحؿ3كخ 
اليومية، متعمقة  الحياة

في المحاليؿ  بتحوالت المادة 

:يحؿ مشكالت مف 3كخ
الحياة اليومية ذات صمة 
بالمادة وتحوالتيا موظفا 

: يحؿ مشكالت  3كخ
مف محيطو متعمقة 
بالتحوالت الكيميائية 

 متعمقة مشكالت :يحؿ 2كخ
لممادة  الفيزيائية بالتحوالت

ومفسرا ىذه التحوالت 
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 النموذج الحبيبي لممادة )الجزيء
،الذرة، الشاردة( ومبدئي انحفاظ 
الكتمة والشحنة، محترما قواعد 
 األمف والمحافظة عمى البيئة.

، موظفا نموذجي الذرة المائية
والشاردة ومبدأ انحفاظ كؿ 

 مف الكتمة والشحنة
 

 

الكيميائي نموذج التفاعؿ 
المعبر عنو بمعادلة 

 كيميائية

مستعمال التفاعؿ 
الكيميائي كنموذج 
 لمتحوؿ الكيميائي

باالستعانة  بالنموذج الحبيبي 
 لممادة

 
 

مف الحياة  مشكالت : يحؿ4كخ
اليومية متعمقة بالرؤية المباشرة 
وغير المباشرة  وباأللواف موظفا 

نموذج الشعاع الضوئي ونموذجي 
التركيب الجمعي والطرحي لمضوء 

 وقانوني االنعكاس 

 مف مشكالت : يحؿ4كخ 
 متعمقة بالرؤية اليومية الحياة

  لمباشرةاوغير  المباشرة
المرآة  فيالصورة ) لألجساـ

 نموذج المستوية(، بتوظيؼ
وقانوني  الضوئي الشعاع

 االنعكاس 

يحؿ مشكالت : 4كخ 
مف الحياة اليومية متعمقة 
برؤية األجساـ باأللواف 

التركيب  موظفا نموذجي
 .والطرحي الجمعي

 مف مشكالت يحؿ :3كخ 
 والبعيد القريب محيطو

بتوظيؼ نموذج الشعاع 
 الرؤية الضوئي وشروط

 لألجساـ المباشرة
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 مخطط الموارد لبناء الكفاءات لمرحمة التعميم المتوسط. 3
)الحقائؽ التقريرية  جممة المعارؼتمثؿ مرحمة التعميـ المتوسط ىي جممة منظمة مف الموارد المعرفية والمنيجية. ىذه الموارد لمخطط الموارد لبناء الكفاءات الخاصة 

والقدرات ، المعارؼ المنيجية والميارات والتقنيات والطرؽ والقواعد واالتجاىات(: المعارؼ اإلجرائية )الموارد المنيجيةو  ..(،.لمبادئ والقوانيف والنظرياتوالمفاىيـ وا
مف أجميا التحكـ فييا واستخداميا في التعممات  الحالية  المتعمـ نبغي توفرىا عنديالتي و  ،لبناء الكفاءات المستيدفة مف المنياجوالكفاءات التي تعد مكتسب ضروري 

ومف جية األخرى التوظيؼ لتنمو وتتوسع مع نمو وتطور الكفاءات. ىذا الجدوؿ يقدـ رؤية شاممة ليذه الموارد  ،والالحقة. فيي مف جية موارد تتطمب االرساء والتحكـ
 .المادة في مختمؼ المياديف وأطوار المرحمة المتوسطةدريس المستيدفة مف توعالقتيا باألىداؼ المتابعة أي الكفاءات 

 الكفاءات الختامية المستيدفة الميادين األطوار
 الموارد لبناء الكفاءات

 موارد منيجية موارد معرفيـة

ور 
طـــــ
ال

 المادة  وتحوالتيا 1

حؿ مشكالت متعمقة بالتحوالت الفيزيائية ي
باالستعانة  لممادة ومفسرا ىذه التحوالت 

 بالنموذج الحبيبي لممادة

الكثافة )كثافة  –الكتمة الحجمية  -الكتمة  -الحجـ -المساحة –الطوؿ
الحالة  -الحالة الصمبة -االجساـ الصمبة والسائمة بالنسبة لمماء(

 -التكاثؼ -التبخر -االنصيار -التجمد -الحالة الغازية -السائمة
درجة حرارة بداية  -متجانس(الخميط )غير المتجانس وال  -التسامي

 .تركيز المحموؿ المائي -المحموؿ المائي -تغير الحالة الفيزيائية

 
  استخداـ االستدالؿ

 العممي
  اتباع المسعى العممي

 في استقصاء المعمومات
 
 
 المالحظة  استخداـ

 العممية

الظواىر 
 الكيرومغناطيسية

يحؿ مشكالت تتعمؽ بتركيب الدارات 
الكيربائية البسيطة محترما القواعد األمف 

 .  الكيربائي

 .الدارة القصيرة -النواقؿ والعوازؿ الكيربائية -الدارة الكيربائية البسيطة
 حماية الدارة.

 مفيـو النموذج الدوراني لمتيار الكيربائي
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الظواىر الضوئية 
 والفمكية

 

يحؿ مشكالت مف محيطو القريب والبعيد 
بتوظيؼ نموذج الشعاع الضوئي وشروط 

 لألجساـالرؤية المباشرة 

رؤية االجساـ مف طرؼ  -نموذج الشعاع الضوئي -المنبع الضوئي
المجموعة   -الظؿ والظميؿ -االنتشار المستقيـ لمضوء -العيف 

 .الكسوؼ  -الخسوؼ  –الشمسية 

 اتباع المسعى التجريبي 
  اتباع مسعى حؿ

 المشكالت
  التعبير بالمغة العممية

 المالئمة كتابيا وشفويا
  االستخداـ السميـ

ألدوات القياس طريقة 
 ووسيمة

  التعبير عف نتيجة
 القياس

  الكتابة العممية لممقادير
 والعالقات

  توظيؼ النماذج
الخاصة ببنية المادة والتيار 
 الكيربائي والطاقة والضوء

  تسيير جيد لفضاء
العمؿ والوقت المتاح 

 الميمة إلنجاز
 ماتاحتراـ التعمي 
  تحقيؽ تركيبات تجريبية

ور 
طـــــ
ال

2 

 المادة وتحوالتيا

 
يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية ذات صمة 

ومميزا بيف التحوالت  بالمادة وتحوالتيا
الفيزيائية والكيميائية  وموظفا النماذج 

 الخاصة بالتعبير عف التحوالت الكيميائية

النماذج -الذرة -الجزيء-التحوؿ الكيميائي -التحوؿ الفيزيائي 
النموذج المجيري  -الصيغ الكيميائية  -الرموز الكيميائية  -الجزيئية

انحفاظ الذرات في  -الكيميائي  معادلة التفاعؿ  -لمتحوؿ الكيميائي 
العوامؿ المؤثرة في التحّوؿ الكيميائي) درجة  -التفاعؿ الكيميائي

 الحرارة ،عامؿ سطح التالمس عامؿ تركيب المزيج االبتدائي(

الظواىر 
 الكيرومغناطيسية

يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية المتعمقة 
بالظواىر الكيربائية والمغناطيسية موظفا 
مفاىيـ  شدة التيار والتوتر الكيربائياف، 
 استطاعة التحويؿ الكيربائي والتمغنط

 
 

التوتر   -شدة التيار الكيربائي -نموذج التيار الكيربائي المستمر
قوانيف  -استطاعة التحويؿ الكيربائي  -الكيربائي المقاومة الكيربائية
الدارة الكيربائية انحفاظ الطاقة في  -الشدات والتوترات الكيربائية

الحقؿ  -األفعاؿ المتبادلة بيف المغانط-قطبا المغناطيس  -المغناطيس
الحقؿ المغناطيسي المتولد عف   -طيؼ المغناطيس -المغناطيسي
ي عمى ناقؿ يجتازه تيار فعؿ الحقؿ المغناطيس -تيار كيربائي

 .كيربائي

 الميكانيك
 

يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية متعمقة 

حركة نقطة مادية  -المرجع  -نسبية الحركة -السكوف  -الحركة 
خصائص  -المسار  -) جسـ صمب( حركة مجموعة مف النقط  -

الحركة االنسحابية ، الدورانية.  –نقطة ثـ خصائص مجموعة نقط 
 السرعة المتوسطة -مفيـو السرعة -
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بحركة األجساـ وكيفية نقؿ الحركة لالستفادة 
 منيا. 

كما يوظؼ المفيـو األولي لمطاقة والنماذج 
المتعمقة بتخزيف وتحويؿ الطاقة مبدأ انحفاظيا 

 في أدوات تكنولوجية بسيطة

مخطط  -وحدة السرعة  -)السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة( 
 بالسيور، بالتعشيؽ ،نقؿ الحركة )باالحتكاؾ -السرعة 

 بالسالسؿ(.و 

 بسيطة باستقاللية
  الوعي بحالة الخطورة

اتخاذ االحتياطات األمنية 
الضرورية عند التعامؿ مع 
المواد الكيميائية والتجييز 

 ومصادر الخطر

 الطاقة

أنماط تخزيف الطاقة  -السمسمة الطاقوية -الوظيفية السمسمة 
أنماط  -)الطاقة الكامنة ، الطاقة الحركية، الطاقة الداخمية( 

،  Weالتحويؿ الكيربائي ، Wتحويؿ الطاقة )التحويؿ الميكانيكي
مبدأ انحفاظ  -(Er، التحويؿ باإلشعاع Qالتحويؿ الحراري

استطاعة تحويؿ  -الحصيمة الطاقوية -تخزيف الطاقة -الطاقة
 .الطاقة

 الظواىر الضوئية

يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية متعمقة 
 برؤية األجساـ باأللواف موظفا نموذجي

 .والطرحي التركيب الجمعي

 -) تحميؿ الضوء األبيض، تركيب الضوء( طيؼ الضوء األبيض
الجمعي  نموذج التركيب -رؤية جسـ بموف الضوء النافذ لمعيف

نموذج التركيب  -(RVB )األضواء الثالثة األساسية
 االصباغ. –المرشحات  -( CJMالطرحي،)االلواف الثانوية  

ور
طــــــ

ال
3 

 المادة وتحوالتيا

اليومية، متعمقة  الحياة مف مشكالت يحؿ
، في المحاليؿ المائية بتحوالت المادة 

موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ 
 مف الكتمة والشحنة كؿ

 

الشاردة والمحموؿ الشاردي: المحاليؿ الجزيئية والمحاليؿ 
النموذج الدوراني لمتيار -ناقمية المحاليؿ الشاردية -الشاردية

 الكيربائي.
حامالت الشحنة الكيربائية  -الشاردة المركبة –) البسيطة  الشاردة

 الشارديةشحنة  -في المحاليؿ المائية(
الصيغة الشاردية   -التعادؿ الكيربائي لمحموؿ مائي شاردي  -
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 لمحموؿ مائي شاردي.  
تفسير التحميؿ  -التحميؿ الكيربائي البسيط لمحموؿ شاردي -

  -الكيربائي لممحموؿ الشاردي: التحوالت الكيميائية عند المسرييف
معادلة التفاعؿ  -مبدأ انحفاظ الذرات  –مبدأ انحفاظ الشحنة 

 لمتحميؿ الكيربائي.  المنمذجة 
التحوالت الكيميائية في المحاليؿ الشاردية: مفيـو الفرد  -

  -مفيـو النوع الكيميائي -الكيميائي
 الصيغة االحصائية والصيغة الشاردية   -
 انحفاظ المادة والشحنة في التفاعؿ الكيميائي -

الظواىر 
 الكيرومغناطيسية

 
حؿ مشكالت مف الحياة اليومية متعمقة ي

التيار الكيربائي المنزلي موظفا  ؿباستغال
النماذج المتعمقة بالشحنة الكيربائية 

وخصائص التيار الكيربائي في النظاـ 
 المتناوب

الشحنة و  الشحنة الكيربائية: الشحنة الكيربائية الموجبة -لتكيربا-
  .الكيربائية السالبة

  -العنصرية الشحنة الكيربائية -االلكترونات -نموذج الذرة: النواة -
 النواقؿ والعوازؿ -التعادؿ الكيربائي لمذرة 

 الخصائص( -)التوليد :التوتر والتيار الكيربائياف المتناوباف -
 -ةالقاطع –المنصيرة   -مأخذ القطاعحماية الدارة واألشخاص:  -

 قواعد األمف الكيربائي.

 الظواىر الميكانيكية

يحؿ مشكالت مف الحياة اليومية متعمقة 
لألجساـ باعتبارىا جمؿ بالحالة الحركية 

ميكانيكية موظفا المفاىيـ المرتبطة بالقوة 
 والتوازف

التأثير المتبادؿ بيف جممتيف  -مفيـو الجممة الميكانيكية 
 التأثير بالتالمس -التأثير عف بعد -ميكانيكيتيف

 تمثيؿ القوة بشعاع  -القوة نموذج لتأثير ميكانيكي -
 انحفاظ الكتمة وعدـ انحفاظ الثقؿ -ميكانيكية ثقؿ جممة  -
 توازف جسـ صمب خاضع لقوى غير متوازية -
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 الظواىر الضوئية

متعمقة  اليومية الحياة مف مشكالت يحؿ
 لألجساـ  لمباشرةاوغير  المباشرة بالرؤية

المرآة المستوية(، بتوظيؼ نموذج  فيالصورة )
 الشعاع الضوئي وقانوني االنعكاس

زاوية  -شروط رؤية كاممة أو جزئية لجسـ-الرؤية المنظورية -
 النظر  

 الصورة -التثميثطريقة  -تقدير أبعاد جسـ وتحديد موقعو-
خصائص الصورة بالنسبة  -جسـ بواسطة مرآة مستويةلاالفتراضية 

مستوي  -قانونا االنعكاس) مستوي االنعكاس-لممرآة المستوية
 االنعكاس( زاوية -ة الوروديزاو  -الورود

مجاؿ المرآة  -رسـ الصورة المعطاة لجسـ بواسطة مرآة مستوية -
 .المرآة الدوارة -المستوية 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــج السنويــــــــــــــدول البرامــــــــــج -4
 .برنامج السنة األولى من التعميم المتوسط4-1

 :الكفاءة الشاممة
لمفاىيـ األساسية في المادة وتحوالتيا الفيزيائية والدارة الكيربائية والضوء اليندسي والفمؾ في مستويات أولية، معتمدا عمى ا موظفا يحؿ مشكالت تتعمؽ بمحيطو المادي والتكنولوجي 

نجاز مشاريع   ت االعالـ واالتصاؿتكنولوجيا تكنولوجية ومستفيدا مف بعض أدواتمسعى استقصاء المعمومات والتجريب وا 

قف
موا
 وال
قيم
ال

 

 يعتز بانتمائو الوطني وينمي إحساسو بقضاياه، ويميؿ الى استخداـ لغاتو الوطنية.  الوطنياليوية الجزائرية والضمير 

 المواطنة
  اآلخريف واحتراـ الحؽ في يتحمى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة، ويمتـز بالقواعد االجتماعية: العدالة، التضامف، احتراـ

 الحياة.
 يّطمع عمى التراث العالمي ويستفيد منو ويعزز القيـ الوطنية والعالمية، وُيقبؿ عمى استخداـ تكنولوجيات العصر.  التفتح عمى العالم

ضية
لعر
ت ا

اءا
لكف
ا

 

 الطابع الفكري
  ،كما يسعى الى  توسيع ثقافتو العممية وتكوينو الذاتي.يمارس الفضوؿ العممي والفكر النقدي، فيالحظ ويستكشؼ ويستدؿ منطقيا 
 .ينمذج وضعيات لمتفسير والتنبؤ و حؿ مشكالت 

 الطابع المنيجي
  عداد االستراتيجيات المالئمة لحؿ المشكالت تقاف، مستعمال طرؽ العمؿ الفعالة في التخطيط وجمع المعمومات وا  ينظـ عممو بدقة وا 

 وتقديـ النتائج.العممية و تسيير المشاريع 

 الطابع التواصمي
  يستعمؿ أشكاؿ مختمفة لمتعبير، منيا المغة العممية باستخداـ الترميز العالمي والمخططات والبيانات، ويكّيؼ استراتيجيات االتصاؿ

 وفؽ متطمبات الوضعية.
 يعبر بكيفية سميمة ويبرر بأدلة منطقية 

 الطابع الشخصي واالجتماعي
  عقالنيا في تعاممو مع الغير ومع بيئتو االجتماعية والطبيعية والتكنولوجية،  محترما قواعد األمف والصحة، ومثمنا قيمة يبدي سموكا

 العمؿ ومحترما الممكية الفكرية.
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الكفاءات  الميادين
 الختامية

 الزمن التقويممعايير ومؤشرات  أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة

المادة 
 وتحوالتيا

 
 
 
 

يحؿ 
مشكالت 
متعمقة 

بالتحوالت 
الفيزيائية 

لممادة 
ومفسرا ىذه 
التحوالت 
باالستعانة 
 بالنموذج
الحبيبي 

 لممادة

 
  يقيس –

بعض المقادير 
الفيزيائية 
باستخداـ 

الوسيمة والطريقة 
 المناسبتيف

ويستخدميا في 
حؿ مشكالت 
تتعمؽ بيا في 
 المخبر وخارجو

 
 
عمى  يتعرؼ –

مختمؼ الحاالت 
الفيزيائية التي 
يكوف عمييا 

 بعض القياسات -1
وحدات  –قياس األطواؿ  -

 الطوؿ
 القنويةالقدـ  -
وحدات  -حساب الحجـ -

 تحويؿ الوحدات -الحجـ
 الصمبتعييف حجـ الجسـ  -

 )المنتظـ وعير المنتظـ(
 وحداتيا -قياس الكتمة -
 وحداتيا -الكتمة الحجمية -
كثافة الجسـ الصمب  -

 والسائؿ بالنسبة لمماء
تعييف الكتمة الحجمية   -

 لمجسـ الصمب والسائؿ
 تعييف درجة الحرارة -

  حيث الكتمة والحجـ مقارنة أجساـ مف
والتوصؿ الى استخداـ طريقة لقياسيما  

ثـ   ،باستعماؿ أدوات بسيطة
باستعماؿ أدوات القياس كالزجاجيات 

 لتعييف الحجـو  المخبرية
  التدرب عمى استخداـ جداوؿ تحويؿ

 الوحدات 
  إجراء مقارنة بيف أجساـ مختمفة مف

حيث طبيعة المادة لموصوؿ الى 
الحجمية كمقدار مميز مفيـو الكتمة 

 ليا، وتعييف الكتمة الحجمية تجريبيا.
  مقارنة حاالت بعض األجساـ مف

والحاجة الستخداـ  حيث درجة الحرارة 
 المحرار

   وضعية تعمم االدماج 

المقادير  لتعيين بعض: يستخدم القياس 1عم
 الفيزيائية

األطواؿ باستخداـ المسطرة المناسبة  يعيف -
 وحسب الدقة المطموبة

 يستخدـ الميزاف لتقدير كتؿ أجساـ مألوفة  -
يختار الزجاجيات المخبرية وأواف ذات  -

سعات مختمفة ومناسبة لتقدير حجـ معيف مف 
 السائؿ

يحدد حسابيا حجـو أجساـ  صمبة ذات  -
 أشكاؿ منتظمة مألوفة

الحجمية لجسـ صمب  يعيف تجريبيا الكتمة -
 أو سائؿ

يحسب كثافة بعض األجساـ الصمبة  -
 والسائمة

 مواد مف حيث كثافتيايقارف  -

 

 24 

 ساعة
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الجسـ المادي 
في محيطو 

 القريب والبعيد
 
 
في يتحكـ  –

طرؽ تحويؿ 
الجسـ المادي 

 مف حالة ألخرى 
 
أخذ  –

االحتياطات 
األمنية في 

العمؿ المخبري 
عند استخداـ 
 مصادر الحرارة

: يعبر بطريقة سميمة عن نتيجة 2مع.
 القياس 

يستخدـ جدوؿ تحويؿ وحدات الطوؿ والكتؿ  -
 والحجـو بشكؿ صحيح

يستخدـ الوحدات المناسبة لمتعبير عف قيمة  -
 مقدار مقيس 

يعبر عف نتيجة قياس باستخداـ التقريب  -
 المناسب  

 خصائص حاالت المادة -2
خصائص الحالة الصمبة  -

والحالة السائمة والحالة 
 الغازية

 ذج الحبيبي لممادةالنمو  -

  معاينة أجساـ في حاالت فيزيائية
مختمفة، ومالحظة وجود نفس الجسـ في 
 حاالت أخرى لموصوؿ الى أىمية عاممي

في تحديد الحالة  درجة الحرارة والضغط
 الفيزيائية

  نشاط يوظؼ فيو النموذج الحبيبي
، عمى ليالتفسير الحاالت الثالثة لممادة 

 المستوى المجيري

 مادة لميميز بين الحاالت الفيزيائية : 1عم
يتعرؼ عمى الحاالت الثالثة لمجسـ  -

 المادي مف محيطة )مثؿ  حاالت الماء(
تكوف عميو حالة المادة عند يتوقع كيؼ  -

 درجة حرارة معطاة )الحاالت المشيورة(
: يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة 2عم

 من تغير درجة الحرارة والضغط
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 يعرؼ –

مختمؼ الخالئط 
مف محيطو 

القريب والبعيد 
ويتحكـ في 

طرؽ بعض 
فصؿ مكونات 

 الخالئط تجريبيا 
 
 
 
 
 

تغيرات حالة الجسم  -3
 المادي

 -التجمد -االنصيار -
التسامي  -التكاثؼ –التبخر

 )التصعيد(
العوامؿ المؤثرة في تغير  -

حالة الجسـ المادي: درجة 
 الحرارة والضغط

 

  التساؤؿ حوؿ كيفية تغيير الحالة
الفيزيائية لمجسـ المادي مف حالة إلى 

أخرى مف محيطو وفي المختبر،  وضبط 
شروط ىذه التحوالت )درجة الحرارة 
والضغط(، مع معاينة ىذه التحوالت 

 تجريبيا.
  التساؤؿ حوؿ التغيرات التي تحدث

عمى المستوى المجيري مف أجؿ توظيؼ 
النموذج الحبيبي لممادة لتفسير ىذه 

 التحوالت 
  نشاط تركيبي لبناء مخطط عاـ لكؿ

 التحوالت الفيزيائية التي تـ التعرض إلييا

يربط بيف تغير الحالة واتجاه تغير درجة  -
 الحرارة

يربط كؿ مف االنصيار والتبخر بارتفاع  –
 درجة الحرارة

بانخفاض يربط كؿ مف التكاثؼ والتجمد  –
 درجة الحرارة

 بوجاىةيستخدم النموذج الحبيبي لممادة :3مع
يمثؿ المادة في حاالتيا الفيزيائية بالنموذج  –

 الحبيبي
يوظؼ النموذج الحبيبي في تفسير تغير  –

 الحالة الفيزيائية لممادة

 الخالئط -4
الخميط غير المتجانس  -

 والخميط المتجانس
فصؿ الخالئط غير  -

 المتجانسة: التركيد،
 اإلبانة، الترشيح.

 

  حضير خالئط متجانسة تمعاينة و
غير متجانسة مختمفة مف محيطو وفي و 

 المخبر
 القياـ بعمميات: التركيد اإلبانة والترشيح

  التقنيات  لفصؿ خالئط  بعضتطبيؽ
أخرى، مف خالؿ دراسة حالة "تحويؿ 

 الماء الطبيعي الى ماء شروب"
 

 مختمف الخالئط: يميز بين 1عم
  محيطويقدـ أمثمة ألجساـ خميطة مف  –
يعرؼ الخميط غير المتجانس مف مالحظة  –

 مكوناتو بالعيف المجردة
 يعرؼ أف الماء الصافي خميط متجانس –
يتعرؼ عمى الخميط  المتجانس  ويقدـ أمثمة  –

  وعن
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يستخدـ  –
معارفو حوؿ 

المحموؿ المائي 
لحؿ مشكالت 

خاصة 
)استيالؾ و/أو 

تحضير 
المحاليؿ المائية 
في المنزؿ وفي 

 المختبر(

 :يعرف كيف يفصل بين مكونات الخميط2عم
يسمي مختمؼ طرؽ فصؿ مكونات الخميط  –

 غير المتجانس
مكونات  المناسبة لفصؿيستخدـ الطريقة  –

 الخميط حسب نوعو
يتعرؼ عمى طريقة الفصؿ مف خالؿ وثيقة   –

تتكمـ عف تحويؿ الماء الطبيعي الى ماء 
 شروب

يتحكـ في تقنية الفصؿ باستخداـ الوسائؿ  –
 المخبرية وباتباع بروتوكوؿ تجريبي

 الماء النقي-5
 تقطير الماء الطبيعي  -
ثبات درجة حرارة تحوؿ   -

 الماءالحالة الفيزيائية 
 نقاوةلم : معيارالنقي

 

  مقارنة مجموعة مف المياه المعدنية مف
حيث المكونات والتساؤؿ عف كيفية 
الوصوؿ إلى  ماء نقي عف طريؽ 

 "التقطير".
  البحث عف طريقة لمتمييز بيف الجسـ

 النقي تجريبياالخميط المتجانس والجسـ 
)ثبات   وةمف خالؿ  بعض معايير النقا
 درجة حرارة التحوؿ الفيزيائي(

 وضعية تعمم االدماج 

 : يعرف معايير نقاوة الماء1عم
 يميز بيف الماء الصافي والماء النقي –
تحوؿ الماء النقي في حرارة يعرؼ درجتي   –

تحت الضغط الجوي  السمسيوزي""السمـ 
 العادي

الفيزيائي التحوؿ  درجة حرارةيعرؼ أف  –
لمماء النقي  مف حالة ألخرى تبقى ثابتة 

 طيمة التحوؿ
 يعرف مبدأ عممية التقطير : 2عم 

يحدد دور كؿ عنصر مف عناصر  -
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 التركيب التجريبي لعممية التقطير
 يشرح عممية التقطير  –
 مكونات ماء معدني يعرؼ بعض   –
يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل : 3عم

 الماء في حاالتو المختمفة
يفسر بنية الماء النقي في حاالتو الفيزيائية  –

 النموذج الحبيبي الثالثة باستخداـ
يوظؼ النموذج الحبيبي لمماء أثناء  –

   التقطير

 المحمول المائي -6
المحموؿ المائي: الجسـ  -

الجسـ  -الُمِحؿ )المذيب(
ؿ )المذاب(  الُمنح 

التركيز الكتمي لممحموؿ  -
وحدة لمتركيز   -المائي

الكتمي: الغراـ عمى 
 (glLالمتر)

تغيير التركيز الكتمي  -
 لممحموؿ المائي

 المحموؿ المشبع -

 
 ضر محاليؿ مائية يدخؿ في حي

تكوينيا مواد مألوفة الستجابة إلى 
محموؿ طمب معيف )عصير، 

قابمية انحالؿ  ومالحظة ،...( مخبري
 األجساـ  في الماء بعض

  طرح مشكمة تغيير تركيز محموؿ
لمحصوؿ عمى محاليؿ ذات مائي 

 تراكيز مختمفة   ومعالجتيا عمميا.

 : يعرف مكونات المحمول المائي1عم
 يعرؼ أف المحموؿ المائي خميط متجانس –
يسمي مكونات المحموؿ المائي: المحؿ  –

 والمنحؿ
يتعرؼ عمى المحموؿ المائي مف السوائؿ   –

الشائعة االستعماؿ ويميزىا عف المحاليؿ 
 غير المائية

 : يحضر محموال مائيا 2عم
يميز بيف المحموؿ المشبع والمحموؿ  –

 الممدد
 معيف  يحضر محموال مائيا بتركيز كتمي –
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 يمدد محموال مائيا مركزا – 
يستخدـ معيار الموف لمتميز بيف مختمؼ  -

 تراكيز محموؿ مائي 

أين كتمة المنحل  في  -7
 المحمول؟

انحفاظ الكتمة في المحموؿ  -
 المائي

تمثيؿ المحموؿ المائي   -
 بالنموذج الحبيبي

  إجراء تجارب لإلجابة عمى السؤاؿ: ما
الجسـ المنحؿ في الماء؟ كتمة مصير 

انحفاظ الكتمة إبراز والتوصؿ تجريبيا الى 
 في المحموؿ المائي

 
 وضعية تعمم االدماج 

: يعرف أن الكتمة محفوظة في المحمول 1عم
 المائي

في المحموؿ  يعبر عف مبدأ انحفاظ الكتمة -
 المائي

 يحدد حسابيا كتمة المحموؿ   -
النموذج الحبيبي لمتعبير عن  يوظف: 2عم

 انحفاظ الكتمة
يمثؿ بالنموذج الحبيبي تركيب المحموؿ  -

المائي قبؿ وبعد االنحالؿ محترما انحفاظ 
 الكتمة

  ينجز مشروعا تكنولوجيا حوؿ كيفية معالجة الماء الطبيعي لمحصوؿ عمى الماء الصافي)الشروب( : إدماج المواردوضعية تعمم 
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الكفاءات  لميدانا
 الختامية

مرّكبات 
 الكفاءة

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية

الظواىر 
 الكيربائية

 

 

 

يحؿ 
مشكالت 

تتعمؽ 
بتركيب 
الدارات 

الكيربائية 
البسيطة 

محترما قواعد 
األمف 

 الكيربائي.  
 

 
 
 
 
 
 
 يعرؼ كيؼ –

تشتغؿ دارة 
المصباح 
الكيربائي 

شائعة 
االستعماؿ 
وتشغيؿ 

األجيزة المغذاة 
باألعمدة 
 الكيربائية 

 

ما ىي الدارة  -1
 الكيربائية؟

 :مفيـو الدارة الكيربائية  -
  :عناصر الدارة الكيربائية

الصماـ  -المصباح -المولد
 -، المحرؾ، القاطعةالضوئي

 أسالؾ التوصيؿ
 الدارة المفتوحة -الدارة المغمقة 
 مربطا المصباح  -قطبا المولد 
 النواقؿ والعوازؿ الكيربائية 
الرموز النظامية لعناصر  -

مخطط  -الدارة الكيربائية
 الدارة بالرموز النظامية

 
النموذج الدوراني لمتيار  -

 الكيربائي
 

 

  وضعية استكشافية لمعرفة مبدأ
تشغيؿ عناصر كيربائية شائعة 

االستعماؿ ، وربط ىذه العناصر لتركيب 
 دارة كيربائية بسيطة 

  مناقشة كيفية تمثيؿ دارة كيربائية
ضرورة   والوصوؿ الىبمخطط 

 استعماؿ الرموز النظامية 
  بعض المواد  تجارب لتصنيؼتحقيؽ

 المألوفة إلى عازلة وناقمة لمكيرباء
  توظيؼ النموذج الدوراني لمتيار

الكيربائي لتفسير تشغيؿ الدارة 
 الكيربائية البسيطة

 الكيربائية: يتعرف عمى الدارة 1عم
 البسيطة 

يتمكف مف معرفة عناصر الدارة  -
الكيربائية وكيفية توصيميا لتشكؿ دارة 

أسالؾ  -المصباح -بسيطة )المولد
 التوصيؿ والقاطعة( 

يتعرؼ عمى العناصر الناقمة والعازلة   -
 كيربائيا في دارة المصباح الكيربائي 

عناصر الدارة الكيربائية يمثؿ   -
 بالرموز النظامية

ستخدـ النموذج الدوراني لمتيار ي   -
الكيربائي لتفسير تشغيؿ الدارة الكيربائية 

 البسيطة
 : يركب دارة كيربائية بسيطة 2مع
يحقؽ عمميا دارة كيربائية  بسيطة  -

 انطالقا مف مخططيا النظامي
 

 سا20
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يتمكف مف  –

تركيب دارة 
كيربائية 
حسب 

المخطط 
 النظامي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشتعال مصباح التوىج -2
مربطي  -مصباح التوىج –

 المصباح
  -قطبا المولد -المولد –
داللة  –داللة المولد  –

 مصباح

 طرح مشكمة تعدد وتنوع المنابع 
الكيربائية )البطاريات، القطاع،...( 
وكذا المصابيح المختمفة واكتشاؼ 

الطريقة المالئمة الشتعاؿ المصباح مف 
 خالؿ دالالت كؿ منيما

يمثؿ دارة كيربائية بسيطة بالرموز    -
 النظامية

محترما شروط  : يركب دارة كيربائية  3مع
 التشغيل

 يعرؼ دالالت كؿ مف المولد والمصباح -
ينتقي المولد المناسب لتشغيؿ مصباح  -

 أو عدد مف المصابيح  تشغيال عاديا
تركيب الدارات  -3

 الكيربائية
 الدارة الكيربائية عمى التسمسؿ -
 الدارة الكيربائية عمى التفرع -
 الربط المختمط -
 

  التي وضيعة الستكشاؼ حالة الدارة
مولد  تتضمف أكثر مف عنصر كيربائي )

وأكثر مف  مع مصابيح و/أو محركات(
 طريقة لمربط وشروط تشغيميا

  تشغيؿ البحث عف كيفية التحكـ في
جزء مف  أجزاء الدارة الكيربائية دوف 

 ه )استعماؿ القاطعة(غير 

يركب دارة كيربائية في تشكيالت :  1مع
 مختمفة

يحقؽ عمميا دارة كيربائية  بسيطة   -
)اشتعاؿ مصباح،  تشغيؿ محرؾ 

 كيربائي( انطالقا مف مخططيا النظامي
يركب دارة كيربائية  بيا عدة   -

مصابيح في الحاالت المختمفة لمربط )عمى 
 التسمسؿ، عمى التفرع، المختمط(

: يركب دارة كيربائية من نوع  2مع
 إياب" -"ذىاب

ياب" يتعرؼ عمى االنارة " - ذىاب وا 
 ومبدأ تشغيميا

ياب" مستعينا  يحقؽ  - دارة "ذىاب وا 
 ويشغميابمخطط 

الدارة الكيربائية من  -4
 إياب" -نوع: "ذىاب

 -الدارة الكيربائية "ذىاب -
 إياب"

 إياب -ذىابمخطط الدارة  -
جدوؿ الحقيقة لتشغيؿ دارة  -

  مشكمة التحكـ في إضاءة طرح
مصباح مف مكانيف مختمفيف ) 

متباعديف( لمتوصؿ الى مبدأ "االنارة 
ياب"  ذىاب وا 

  بناء جدوؿ لمحقيقة مف خالؿ تحميؿ
 إياب" -تشغيؿ دارة: "ذىاب
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يركب دارة  –

كيربائية 
ويشغميا 

مراعيا شروط 
األمف 

 الكيربائي

يكشف عن خمل في تركيب دارة  3مع وضعية تعمم االدماج  إياب -" ذىاب كيربائية
 كيربائية ويصححو

يتعرؼ عمى منبعي التيار الكيربائي :  –
بطارية األعمدة الكيربائية العادية و 

القطاع الكيربائي، ويميز بينيما مف حيث 
 االستعماؿ والخطورة

دارة بالكشؼ عف خمؿ في تشغيؿ يقـو  –
 كيربائية مستخدما كاشؼ الناقمية

 التعامؿ يتخذ االحتياطات األمنية عند –
 الكيربائية

 ما ىي الدارة  -5
 المستقصرة؟

 الدارة المستقصرة -
آثار استقصار الدارة  -

 الكيربائية

  عطؿ التساؤؿ عف أسباب حدوث
إتالؼ بعض عناصر الدارة كيربائي )
مف أجؿ الوصوؿ الى ( الكيربائية 

والتحقؽ مف ذلؾ  مفيـو الدارة القصيرة 
 تجريبيا

 : يتعرف عمى الدارة المستقصرة 1مع
يتعرؼ عمى حالة استقصار الدارة   -

 الكيربائية ويمثميا بمخطط كيربائي
استقصار يتوقع األثر الذي يحدثو    -

 جزء مف دارة كيربائية
يستخدـ النموذج الدوراني لمتيار   -

الكيربائي لتفسير حالة االستقصار في دارة 
 كيربائية

يجري صيانة لدارة كيربائية: :  2مع –
 الكشؼ عف خمؿ وتصحيحو

يتعرؼ عمى منبعي التيار الكيربائي :  –

كيف نتجنب الدارة  -6
 المستقصرة؟

الدارة: الحماية مف استقصار  -
استعماؿ  -عزؿ األسالؾ

 المنصيرة

  طرح مشكمة حماية المنشأة
الكيربائية واكتشاؼ كيفية حماية الدارة 

الكيربائية وشروط األمف المطموبة 
 )تعميمات شركة الكيرباء( 

  قراءة تحميمية لمخطط منشأة كيربائية
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الحماية في المنزؿ: استعماؿ  -
 القاطع

لدارة لوقوؼ عمى ضرورة حماية امنزلية 
  بواسطة المنصيرات والقاطع الكيربائي

 
 

 وضعية تعمم االدماج 

بطارية األعمدة الكيربائية العادية و 
يز بينيما مف القطاع الكيربائي، ويم

 حيث االستعماؿ والخطورة
يقـو بصيانة الدارة الكيربائية مستخدما  –

 كاشؼ الناقمية
يكتشؼ حالة الدارة القصيرة ويتجنب     -

 حدوثيا 
يستخدـ المنصيرة والقاطع بشكؿ     -

 كيربائية منزلية دارة  صحيح لحماية 
 وضعية تتطمب إنجاز تركيبة كيربائية منزلية وصيانتيامعالجة  : إدماج التعممات وضعية 
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الكفاءات  الميدان

 الختامية
 الزمن ومؤشرات التقويممعايير  أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة

الظواىر 
الضوئية 
 والفمكية

 
 
 
 
 

يحؿ مشكالت 
مف محيطو 

القريب والبعيد 
بتوظيؼ 

نموذج الشعاع 
الضوئي 

وشروط الرؤية 
المباشرة 
 لألجساـ

 

 

 
 يعرؼ –

مختمؼ مصادر 
الضوء مف 

محيطو 
الطبيعي 

 والتكنولوجي
 
 
 
 
 

و األوساط المنابع  -1
 الضوئية

المنابع الضوئية: األجساـ  -
 األجساـ المضاءة -المضيئة

األوساط الضوئية: الوسط  -
 -الوسط العاتـ -الشفاؼ

 الوسط الشاؼ

  التساؤؿ حوؿ المصادر الضوئية التي
تحيط بنا والتي نستخدميا ولماذا نرى 
بعض األشياء وال نرى البعض اآلخر 

ومنو تصنيؼ المنابع الضوئية واألوساط 
 الضوئية  

 : يتعرف عمى المنابع الضوئية 1مع
يصنؼ المنابع الضوئية الى أجساـ مضيئة  -

 وأجساـ مضاءة
خرى مضاءة يعطي أمثمة عف أجساـ مضيئة وأ -

 مف محيطو القريب والبعيد
 : يتعرف عمى األوساط الضوئية 2مع
–يصنؼ األوساط الضوئية الى أوساط شفافة  -

 عاتمة وشاف ة
يميز بيف الوسط الشفاؼ والعاتـ ويعطي أمثمة  -

 عنيما
 

 سا20

االنتشار المستقيم  – 2
 لمضوء

مبدأ االنتشار المستقيـ  -
 لمضوء

الشعاع  -الحزمة الضوئية   -

  اجراء تجارب حوؿ رؤية األشياء
شرط الرؤية المباشرة  و ى لموصوؿ إل

 مفيـو االنتشار المستقيـ لمضوء
  توظيؼ نموذج الشعاع الضوئي لتفسير

 الرؤية المباشرة لألشياء

 الرؤية المباشرة شرط : يحدد  1مع
الرؤية  لتفسير نموذج الشعاع الضوئييوظؼ  -

 المباشرة
يمثؿ بأشعة الضوء الصادر مف المنبع  -

 الضوئي إلى العيف
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 يعرؼ –

ويوظؼ  مفيـو 
االنتشار 

المستقيـ لمضوء 
الرؤية لتفسير 

المباشرة وتشكؿ 
 ظؿ األشياء

 

 

 

 

 الضوئي
 شرط الرؤية المباشرة -

 
 الضوء بحزمة ضوئية : ينمذج 2مع
يمثؿ باستخداـ نموذج الشعاع الضوئي )ىندسيا(  -

 المتوازية -المتقاربة -الحزمة الضوئية المتباعدة

 الظل والظميل –3
 المنبع الضوئي الواسع  -
 المنبع الضوئي النقطي -
 الظميؿ –الظؿ  -
 –الظؿ الذاتي)المحموؿ(   -

 الظؿ المسقط

 
  التساؤؿ عف كيفية تشكؿ ظالؿ

األشياء: تقديـ وضعية ألجساـ عاتمة 
أماـ منابع ضوئية مف أجؿ تفسير تشكؿ 

 منطقتي الظؿ والظميؿ 
 

 وضعية تعمم االدماج 

:يربط تشكل الظل باالنتشار المستقيم  1مع
 لمضوء

الضوئي منطقة ظؿ شيء يمثؿ بنموذج الشعاع -
 بالنسبة لمنبع ضوئي نقطي

يمثؿ بنموذج الشعاع الضوئي منطقة ظميؿ   -
 شيء بالنسبة لمنبع ضوئي واسع 

 جسم:يفسر تشكل ظل  2مع
 يميز بيف الظؿ والظميؿ -
كميا أو جزئيا  يفسر الرؤية الكمية أو الجزئية -

 باستخداـ مفيومي الظؿ والظميؿ
 لنفس الجسـ متعددة يشرح وجود ظالؿ  -
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يقدـ تفسيرا   –

لبعض الظواىر 
الفمكية المرتبطة  
بموقع األرض  
في المجموعة 

الشمسية 
وبدورانيا حوؿ 
نفسيا وحوؿ 

 الشمس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة الشمسية–4
 المجموعة الشمسية: عناصر  -

 القمر -الكوكب - الشمس
 يـو وسنة الكوكب -
  الوحدة الفمكية  -
سرعة انتشار الضوء في  -

  السنة الضوئية -الفراغ

 أو  باالعتماد عمى شريط أو محاكاة
حدد موقع  األرض في المجموعة وثيقة ي

الموقع مف الشمسية وما يترتب عف ىذا 
 خصائص فمكية وشروط الحياة ومقارنتو

 مع  مواقع بقية الكواكب
  وضعية يكتشؼ فييا ضرورة 
تخداـ وحدة جديدة لممسافات الكبيرة اس

 الخاصة باألبعاد الفمكية

 : يعرف عناصر المجموعة الشمسية1مع
 كواكب المجموعة الشمسية بعض يسمي   -
 يحدد موقع األرض في المجموعة الشمسية  -
 يميز بيف النجـ و الكوكب والقمر    -
: يعرف بعض الخصائص الفمكية  لعناصر 2مع

 المجموعة الشمسية
يربط بيف موقع األرض وخصائص الحياة  -

 عمييا
 يميز بيف اليـو والسنة الخاصيف بكؿ كوكب -
 بين األجرام السماوية: يقدر المسافات 3مع
يعرؼ أف السنة الضوئية تمثؿ وحدة مسافة  -

 فمكية
في المجموعة الشمسية يعبر عف المسافات  -

 بالوحدة الفمكية
يعبر عف المسافات بيف النجـو بالسنة  -

   الضوئية

 دوران األرض –5
دوراف األرض حوؿ نفسيا:  -

 تعاقب الميؿ والنيار

  المجموعة ستخدـ فييا نموذج يوضعية
نتائج  لمعرفةالمحاكاة  الشمسية و/أو

دوراف األرض حوؿ نفسيا وحوؿ 
 الشمس

 :يفسر فمكيا  تعاقب  الميل والنيار1مع
يربط بيف دوراف األرض حوؿ نفسيا وتشكؿ   -

 الميؿ والنيار
 األرض عمىالميؿ والنيار  مناطؽيحدد   -
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 دوراف األرض حوؿ الشمس: -
 الفصوؿ األربعة

 األربعة :يفسر فمكيا وجود الفصول2مع
 والشمس يربط بيف دوراف األرض حوؿ  -

 الفصوؿ  تعاقب 
يعمؿ االختالؼ في الفصوؿ في نصفي  -

 الكرة األرضية

الخسوف  -أطوار القمر –6
 والكسوف

أطوار القمر: المحاؽ )القمر  -
 -اليالؿ األوؿ -الجديد(

البدر  -األحدب المتصاعد
األحدب  -الكامؿ

 اليالؿ األخير -المتناقص
 القمري الشير  -
وكسوؼ  خسوؼ القمر  -

الخسوؼ  –الشمس 
 والكسوؼ الجزئياف

   القمر شكؿ رصد  وضعية يتـ فييا
عمى وثائؽ  باالعتمادخالؿ شير، 

ومجسـ المجموعة مصورة أو شريط 
لمحاكاة مراحؿ تولد القمر مف الشمسية 

 أجؿ تحديد  أطواره األساسية 
  يتعرؼ عمى لالوسائؿ السابقة  يستعمؿ

 ويفسر والكسوؼ ظاىرتي الخسوؼ
 رتيف الفمكيتيفتيف الظاىاى

 وضعية تعمم االدماج 

 : يفسر فمكيا تشكل أطوار القمر1مع
 يسمي األطوار األساسية لمقمر ويرتبيا زمنيا  -
يربط بيف شكؿ الطور )وجو القمر( وموضع   -

القمر بالنسبة لمشمس ولمراقب عمى سطح 
 األرض

 : يفسر فمكيا حدوث الخسوف والكسوف2مع
يقدـ تفسيرا لظاىرتي الخسوؼ والكسوؼ   -

 مستخدما الحـز الضوئية ومفيومي الظؿ و الظميؿ
يشرح تشكؿ الخسوؼ الجزئي والكمى   -

 حسب وضعية المشاىد عمى سطح األرض
 



والتكنولوجيا في مرحمة التعميـ المتوسطمشروع منياج العمـو الفيزيائية   
 

2015مارس  -المجنة الوطنية لممناىج 66  
 

يقدـ تفسيرا 
لنشاط الطبيعة 

في األرض 
)الكائنات الحية 

والجمادات( 
مبرزا دور 
 الشمس.

 

 الشمس مصدر لمطاقة –7
 الشمس مصدر لمطاقة -
 (  الى األرض الطاقة النافذة -
تحويؿ الطاقة الشمسية الى  -

 أخرى أشكاؿ طاقوية
الجسـ الطاقة امتصاص  -

 الحرارية الشمسية
 

 
 
 

  تحميؿ وثيقة مدعمة بالصور تتعرض
لمشمس  كأىـ مصدر لمطاقة 

  ألرضا الضرورية لمحياة  عمى
 الطاقة  تستغؿ فييا تجارب  تحقيؽ

  بتحويميا الى اشكاؿ أخرى  الشمسية
براز ) تحريؾ عربة، تسخيف الماء(  وا 

دور الشمس في بعض التحوالت  
)انصيار  الفيزيائية والكيميائية لممادة

، تبخر المياه، التركيب الضوئي الجميد،
...) 

  وضعيات تجريبية يكتشؼ فييا التبايف
لضوء األجساـ  في درجة امتصاص

 الشمس

 : يعرف دور الشمس كمصدر لمطاقة 1مع
 يعدد أىـ استخدامات الطاقة الشمسية  -
تحويؿ الطاقة عف مف محيطو  مثاال  يقدـ  -

 الشمسية الى طاقة كيربائية
 : يعرف فعل الحرارة عمى األجسام 2مع
يربط بيف التحوؿ الحادث لمجسـ المادي  -

 والتغير في درجة الحرارة
 ولوف الجسـ بيف امتصاص الحرارة  يربط -

 المعرض لضوء الشمس

  بظاىرة خسوؼ القمر ويترجـ بعض أفكارىا الى مخططات يوظؼ فييا المفاىيـ المتعمقة باالنتشار المستقيـ لمضوءيحمؿ وثيقة عممية تتعمؽ   إدماج التعممات:وضعية   
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  قائمة المشاريع التكنولوجية المقترحة 
 السنة األولى متوسط:

 وظيفة المشروع التكنولوجي عنوان المشروع التكنولوجي الرقم
 بالطاقة الشمسيةتقطير الماء  المقطر الشمسي 1
 قياس سرعة الرياح المرياح 2
 قياس الرطوبة  مقياس الرطوبة 3
 مراقبة مستوى الماء في الخزاف عف بعد كاشف المستوى 4
 الذاتيالتقويـ استغالؿ المعبة المنجزة في عممية  لعبة الكترونية  أسئمة/إجابة 5
 تجسيد ظاىرة كسوؼ الشمس بمجسـ كسوف الشمس 6
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 برنامج السنة الثانية من التعميم المتوسط. 2-2
 الكفاءة الشاممة

ركة ونقميا ( والتحوالت المادية )التحوالت يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد، مرتبطة  باستخدامات  بتوظيف الموارد المعرفية والمنيجية المتعمقة بالظواىر الميكانيكية )الح
 معتمدا عمى المنيج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات االعالم واالتصالالكيميائية( والكيرومغناطيسية، 

قف
موا
 وال
قيم
ال

 

 يعتز بانتمائو الوطني وينمي إحساسو بقضاياه، ويميؿ الى استخداـ لغاتو الوطنية.  اليوية الجزائرية والضمير الوطني

 المواطنة
  بالقواعد االجتماعية: العدالة، التضامف، احتراـ اآلخريف واحتراـ الحؽ في يتحمى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة، ويمتـز

 الحياة.

 يّطمع عمى التراث العالمي ويستفيد منو ويعزز القيـ الوطنية والعالمية، وُيقبؿ عمى استخداـ تكنولوجيات العصر.  التفتح عمى العالم

ضية
لعر
ت ا

اءا
لكف
ا

 

 طابع فكري
  والفكر النقدي، فيالحظ ويستكشؼ ويستدؿ منطقيا، كما يسعى الى  توسيع ثقافتو العممية وتكوينو الذاتي.يمارس الفضوؿ العممي 
 .ينمذج وضعيات لمتفسير والتنبؤ و حؿ مشكالت 

 طابع منيجي
  عداد االستراتيجيات المالئمة تقاف، مستعمال طرؽ العمؿ الفعالة في التخطيط وجمع المعمومات وا  لحؿ المشكالت ينظـ عممو بدقة وا 

 العممية و تسيير المشاريع وتقديـ النتائج.

 طابع تواصمي
  يستعمؿ أشكاؿ مختمفة لمتعبير، منيا المغة العممية باستخداـ الرموز والمخططات والبيانات، ويكّيؼ استراتيجيات االتصاؿ وفؽ

 متطمبات الوضعية.
 يعبر بكيفية سميمة ويبرر بأدلة منطقية 

 واجتماعيطابع شخصي 
  يبدي سموكا عقالنيا في تعاممو مع الغير ومع بيئتو االجتماعية والطبيعية والتكنولوجية،  محترما قواعد األمف والصحة، ومثمنا قيمة

 العمؿ ومحترما الممكية الفكرية.
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 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميدان

 
 
 
 
 
 
 

المادة 
 وتحوالتيا

      
 
 
 

يحؿ مشكالت مف 
محيطو متعمقة 

بالتحوالت 
مستعمال  الكيميائية

التفاعؿ الكيميائي 
كنموذج لمتحوؿ 

 الكيميائي
 

 

 
 

يتعرؼ عمى 
التحوالت المادية 
التي تحدث في 
محيطو،  ويميز 

تحوؿ فيزيائي  بيف
كيميائي معتمدا  و

عمى خصائص 
 كؿ منيما 

 
 
 
 

ينمذج التحوؿ 
الكيميائي باستخداـ 
نموذج الجزيئات 

التحول الفيزيائي  -1
 والتحول الكيميائي

التحوؿ الفيزيائي  -
 والتحوؿ الكيميائي

 التحوؿ الفيزيائي مميزات  -
 الكيميائي مميزات التحوؿ -

ينجز تجارب لتحوالت فيزيائية 
وأخرى كيميائية إلبراز 

المميزات الخاصة بكؿ تحوؿ 
  بينيما  قصد التمييز

  
 
 

تحول مادي  يتعرف عمى:  1مع
تحوال  من محيطو إن كان 
 فيزيائيا أو كيميائيا

يعرؼ أف التحوؿ الفيزيائي ال  -
 طبيعة الجسـيغير مف 

يعرؼ أف التحوؿ الكيميائي  -
 يؤدي إلى تشكؿ أجساـ جديدة

يعرؼ مميزات كؿ مف   -
التحوؿ الفيزيائي والتحوؿ 

 الكيميائي
 

 سا 20

 انحفاظ الكتمة  -2
انحفاظ الكتمة خالؿ  -

التحوؿ الفيزيائي 
 والتحوؿ الكيميائي 

 
 

ينجز تجارب يتحقؽ مف  
انحفاظ الكتمة خالؿ  مفخالليا 

التحوؿ الفيزيائي والتحوؿ 
 الكيميائي.

 
 

يتحقق من انحفاظ الكتمة  : 1مع
 في التحول الفيزيائي

يعرؼ أف الكتمة محفوظة خالؿ  -
 التحوؿ الفيزيائي

يقترح بروتوكوال تجريبيا يتحقؽ  -
مف خاللو مف انحفاظ الكتمة في 
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والذرات والرموز 
 الكيميائية

  
  
 
 
يوظؼ مبدأ  -

انحفاظ الذرات في  
تمثيؿ التحوؿ 

 الكيميائي.
 

 
 
 
 
 
 
 

 التحوؿ الفيزيائي وضعية تعمم االدماج 
يتحقق من انحفاظ الكتمة  :2مع

 في التحول الكيميائي
يعرؼ أف الكتمة محفوظة  -

 خالؿ التحوؿ الكيميائي
يقترح بروتوكوال تجريبيا يتحقؽ  -

مف خاللو مف انحفاظ الكتمة في 
 التحوؿ الكيميائي

تفسير التحول  -3
الكيميائي بالنموذج 

 المجيري.
 الذرة -مفيـو الجزيء -
تمثيؿ الجزيء بالنموذج  -

 المتراص.
انحفاظ نوع الذرات وعدـ  -

انحفاظ نوع الجزيئات في 
 التحوؿ الكيميائي.

وضعية يتـ فييا إنجاز تجارب  -
لتحوالت كيميائية بسيطة ومحاولة 

تقديـ تفسير ليا عمى المستوى 
ي ومنو إدراج مفيـو المجير 

النموذج  وتوظيؼ الجزيء والذرة
 .الجزيئي

تستخدـ إجراء نشاطات يدوية  -
)استخداـ النماذج الجزيئيةفييا 

لتمثيؿ بعض  العجينة أو كريات( 
براز عدـ انحفاظ  الجزيئات وا 

انحفاظ نوع الذرات في الجزيئات و 
 التحوؿ الكيميائي 

 يميز بين الجزيء والذرة :1مع
الجزيء يتكوف مف  يعرؼ أف -

 ذرات
 يعّرؼ كال مف الجزيء والذرة -
 يستخدم النموذج الجزيئي :2مع
 المجسدة  النماذج يستعمؿ  - 

 لتمثيؿ الجزيئات لمذرات
يستخدـ النموذج الجزيئي في  -

 التعبير عف انحفاظ الذرات
. 
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 الرموز الكيميائية  -4
 الرموز الكيميائية لبعض -

 الذرات. أنواع 
الصيغة الكيميائية لبعض  -

 الجزيئات.
التعبير عف التحوؿ  -

 الكيميائي بالرموز الكيميائية
 
 
 
 
 
 

مواصمة وضعية النمذجة  -
السابقة )باستخداـ النماذج 

الجزيئية( والتعبير عف الجزيئات 
والذرات بترميز كيميائي 

 اصطالحي
توظيؼ الرموز الكيميائية   -

لمذرات والجزيئات لمتعبير عف 
 التحوؿ الكيميائي 

 
 وضعية تعمم االدماج 

: يعرف رموز بعض الذرات 1مع
 والجزيئات

 المألوفةيسمي بعض الذرات  -
 يرمز لبعض الذرات -
يستنتج تركيب الجزيء مف  -

 الصيغة الكيميائية
 : يوظف الرموز الكيميائية2مع
صيغة جزيء بمعرفة يكتب  -

 أنواع وعدد الذرات المكونة لو
األجساـ قبؿ جزيئات يعبر عف  -

 التحوؿ وبعده بالرموز الكيميائية 

 وتقديـ تفسير ليما موظفا االصطالحات الكيميائية والتمييز بينيماتحوؿ كيميائي مرفوؽ بتحوؿ فيزيائي لوضعية تجريبية  :التعممات دماجإ وضعية
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 الميدان
الكفاءات 
 الختامية

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة

الظواىر 
 الميكانيكية

 

     
 
 
 

يحؿ 
مشكالت مف 

الحياة 
اليومية 
متعمقة 
بحركة 

األجساـ 
وكيفية نقؿ 

 الحركة.

 
 
 
 
 
 
 

يعرؼ أف مميزات 
حركة جسـ 

)الحركة، السكوف، 
المسار( متعمقة 
 بالمرجع المختار

 
 
 
 
 

 الحركة والسكون -1
 السكوفو  الحركة -
 .والسكوف نسبية الحركة  -
 المرجع -

لجسـ مف  التساؤؿ  عف الحالة الحركية -
محيطو ومشكمة تعييف ىذه الحالة الحركية 

والوصوؿ الى   )الحركة أو السكوف(
 ضرورة ربطيا بمرجع معيف اختياري

 والسكوفتطبيقات حوؿ نسبية الحركة  -
 في وضعيات مألوفة

:  يستخدم المرجع في تعيين 1مع -
 حالة الحركة أو السكون

يختار مرجعا مناسبا لتحديد حالة  -
 أو السكوف  لجسـ معيفالحركة 

يصؼ حالة الحركة أو السكوف   -
لجسـ بالنسبة لمرجع ( الحالة الحركية )

 معطى

 سا 26

 حركة نقطة مادية  -2
 المسار-

أنواع المسارات: المسار 
المسار المنحني   –المستقيـ

 (.المسار الدائري)

معاينة  حركة نقطة  مف جسـ ورسـ  -
بالنسبة الى مسارىا في عدة وضعيات  

مرجع ليصؿ الى معرفة أنواع المسارات 
 والتمييز بينيا

مقارنة مسارات النقطة وضعية يتـ فييا  -
لمتوصؿ الى  نفسيا بالنسبة لمراجع مختمفة

 بالمرجع تاالمسار عالقة ىذه 

 : يميز بين أنواع المسارات1مع-
 يعرؼ أنواع المسارات -
يرسـ مسار نقطة مف جسـ صمب  في  -

حركة: مستقيمة ، منحنية، دائرية حالة 
 )كحالة خاصة مف المسار المنحني(

بط بين شكل مسار حركة : ير2مع 
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يوظؼ مفيـو  - 
المسار والسرعة 
لوصؼ بعض 
الحركات مف 
 الحياة اليومية

 
 
 
 
 
يوظؼ طرؽ  -

نقؿ الحركة 
ليستفيد منيا في 
 الحياة اليومية.

حركة نقاط من جسم  -3
 صمب 

الحركة خصائص  -
)المستقيمة  االنسحابية
  والدائرية(

خصائص الحركة  -
 الدورانية.

 الدائرية خصائص الحركة  -

استغالؿ وثيقة لتصوير متعاقب لحركة  -
براز  مجموعة نقاط مف الجسـ نفسو  وا 
 االختالؼ في مساراتيا  بالنسبة لمرجع.

رسـ مسارات نقاط مف جسـ في حالة ي -
حركة انسحابية  وحركة ودورانية ومقارنة 

بيف الحركة  لمتمييز  ىذه المسارات 
   الدورانيةاالنسحابية  والحركة 

 وضعية تعمم االدماج 

 نقطة والمرجع
 ينسب مسار نقطة الى المرجع المالئـ -
يرسـ شكؿ المسار لنقطة مف جسـ  -

 متحرؾ بالنسبة لمرجع معطى
يميز بين الحركة  االنسحابية :  3مع   

 والحركة الدورانية
يتعرؼ عمى الحركة االنسحابية  -

 المستقيمة 
يتعرؼ عمى الحركة الدائرية لنقطة   -

 مف جسـ
 لجسـ الدورانيةيتعرؼ عمى الحركة  -
ئرية والحركة يميز بيف الحركة الدا  -

 الدورانية
يعطي أمثمة عف الحركة الدائرية  -

 دورانية وأمثمة عف ال
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 سرعة المتحرك -4
السرعة  -مفيـو السرعة 

 المتوسطة 
 السرعةقياس وحدة 

 سرعة نقطة مادية 
السرعة الثابتة )الحركة  

 المنتظمة(
 والسرعة المتغيرة: 

o السرعة المتزايدة 
 )الحركة المتسارعة( 

o  السرعة
المتناقصة )الحركة 

 المتباطئة(

مقارنة حركة أجساـ مف حيث المسافات  -
المقطوعة خالؿ فترات زمنية متماثمة  

 لموصوؿ الى مفيـو السرعة
 تحميؿ وثيقة  تمثؿ وضعية يتـ فييا -

لمتحرؾ لتحديد الحاالت مخطط السرعة 
 التالية:
 السرعة الثابتة 
  السرعة المتزايدة 
  السرعة المتناقصة 

 : يوظف مفيوم السرعة1مع 
يقارف بيف حركتي جسميف مف حيث  -

 السرعة
يعبر عف مقدار السرعة بوحدات  -

 مختمفة
يعرؼ رتب مقدار سرعات بعض  -

 المتحركات
المنتظمة : يميز بين الحركة 2مع 

 والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
يتعّرؼ عمى الحركات:  المنتظمة،  -

 المتسارعة، المتباطئة,
 يحمؿ مخطط السرعة لحركة انسحابية  -

 نقل الحركة -5
عناصر نقؿ الحركة: 

العنصر القائد والعنصر 
 المقتاد

 طرؽ نقؿ الحركة: 
  نقؿ الحركة

 باالحتكاؾ.
   نقؿ الحركة

طرح مشكمة نقؿ الحركة مف مصدر  -
محرؾ)قائد( الى مستقبؿ ليا )مقتاد( 
لالستفادة منيا واقتراح طريقة مف بيف 

الطرؽ المختمفة لنقؿ الحركات الدورانية 
 )حالة المحاور المتوازية(

ريقة مف مزايا ومساوئ كؿ طمناقشة  -
  طرؽ النقؿ مف خالؿ أمثمة

: يميز بين مختمف وسائل نقل 1 مع
 الحركة 

 يعرؼ وسائؿ نقؿ الحركة. -
 يعرؼ عناصر نقؿ الحركة ووظائفيا -
 يعرؼ مزايا ومساوئ كؿ نقؿ  -
  يوظف أنواع نقل الحركات :2مع
 يشرح طريقة نقؿ حركة في تركيبة ما. -
ة لنقؿ الحركة مناسبيختار طريقة  -
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 بالتعشيؽ.
  .نقؿ الحركة بالسيور 
  .نقؿ الحركة بالسمسمة 
 مزايا ومساوئ نقؿ الحركة. 

 لتشغيؿ تركيبة ما 

  :معاينة وتحميؿ أداة تكنولوجية يتـ فييا نقؿ الحركة لمعرفة مبدأ تشغيمياوضعية إدماج التعممات 
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 الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميدان
أنماط من الوضعيات 

 التعممية
 الزمن معايير ومؤشرات التقويم

الظواىر 
الكيربائية 

 والمغناطيسية

 
 
 

يحؿ مشكالت مف 
محيطو المتعمقة 

بالظواىر 
 الكيرومغناطيسية 

في التطبيقات  -
التكنولوجية 

الحياة  مف
 .اليومية

 
 

 
 
 
 

يعرؼ  -
خصائص 

مغناطيس وآثار 
الحقؿ 

المغناطيسي 
 المتولد عنو

 
 
 
 
 
 
 
 

 المغانط -1
قطبا المغناطيس: القطب  -

 الشمالي والقطب الجنوبي  
التجاذب و التنافر بيف  -

 قطبي مغناطيسيف
 أشكاؿ المغانط -
 

تجارب يكتشؼ مف   -
خالليا الخاصية 

 المغناطيسية لبعض المواد 
التساؤؿ حوؿ عدـ  -

التماثؿ بيف طرفي 
المغناطيس وتحقيؽ تجارب 

تسمح لو  بالتمييز بيف 
قطبي المغناطيس وتبرير 

 تسميتيما.
تحقيؽ تجارب تبرز  - 

بيف  األفعاؿ المتبادلة 
 المغانط )التجاذب والتنافر(

 واد المغناطيسية: يكشف عن الم1مع
 المغناطيسية وغيريميز بيف المواد  -

 المغناطيسية
يتعرؼ عمى المواد المغناطيسية   -

 بتجارب بسيطة
 : يميز بين قطبي مغناطيس2مع
يتعرؼ عمى  قطبي المغناطيس  - 

 ويسمييما.
 يحدد تجريبيا قطبي مغناطيس -
يعيف جية الشماؿ باستخداـ  -

 مغناطيس
 التمغنط : يميز بين طرق3مع -
يتعرؼ عمى طريقة مف طرؽ تمغنط  -

 الحديد
يستخدـ طريقة مف طرؽ التمغنط  -

 لصنع إبرة مغناطيسية
 
 

 سا 18

 الحديدتمغنط  -2
لتمغنط اطرؽ التمغنط:  -

 التمغنط بالتالمس -باالحتكاؾ
المغناطيس أنواع المغانط:  - 

 المغناطيس المؤقت -الدائـ

تحقيؽ تجارب تبيف  -
إمكانية صنع مغناطيس  
مف الحديد بطرؽ مختمفة 
والحصوؿ عمى مغانط 

 دائمة ومؤقتة



والتكنولوجيا في مرحمة التعميـ المتوسطمشروع منياج العمـو الفيزيائية   
 

2015مارس  -المجنة الوطنية لممناىج 77  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يميز بين المغناطيس الدائم : 4مع 
 والمؤقت

يربط بيف طبيعة المغناطيس )دائـ،  -
 مؤقت( وطبيعة المادة

يستخدـ طريقة   ليحافظ عمى مغنطة  -
  المغناطيس

الحقل المغناطيسي -3
 المتولد عن مغناطيس

 الحقؿ المغناطيسي مفيـو -
 خطوط الحقؿ المغناطيسي -

 )طيؼ الحقؿ المغناطيسي(
الحقؿ المغناطيسي  -

 األرضي
 
 

وضعية يتـ فييا  -
استكشاؼ الفضاء المحيط 
بمغناطيس لموصوؿ الى 

 مفيـو الحقؿ المغناطيسي 
تحقيؽ تجارب بمغانط  -

مختمفة األشكاؿ لتجسيد 
طيؼ الحقؿ المغناطيسي 

 لكؿ منيا
وضعية تجريبية يتحقؽ  -

فييا مف وجود الحقؿ 
 المغناطيسي األرضي 

 

يكشف عن خصائص مغناطيسية : 1مع
 لمفضاء المحيط بالمغناطيس

يستخدـ مغناطيس لمكشؼ عف تواجد   -
 حقؿ مغناطيسي

يرسـ  طيؼ الحقؿ  المغناطيسي   -
 المتولد عف بعض المغانط 

يربط بيف البوصمة كأداة تستخدـ  _
لمتوجو في الفضاء والحقؿ المغناطيسي 

 ياألرض
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يوظؼ  - -
المفاىيـ المتعمقة 

بآثار الحقؿ 
المغناطيسي 

عمؿ  أدومب
 المحرؾ

لتطبيقات افي   -
 مفالتكنولوجية 
 .الحياة اليومية

 
 

الحقل المغناطيسي  -4
 والتيار الكيربائي

الحقؿ المغناطيسي المتولد  -
عف تيار كيربائي مستمر 

 )سمؾ مستقيـ ، وشيعة (
فعؿ حقؿ مغناطيسي عمى  -

تيار كيربائي مستمر ) قوة 
 ("البالص"
 المحرؾ الكيربائي.مبدأ  -
 

تجربة  تظير الحقؿ  -
المغناطيسي وجود الحقؿ 

المتولد عف جزء مف سمؾ 
ناقؿ يجتازه تيار كيربائي 

 .)تجربة "أرستد"(
تجارب تبرز الخصائص  -

المغناطيسية لوشيعة 
 يجتازىا تيار كيربائي. 

تحقيؽ تجارب يالحظ   -
فييا فعؿ مغناطيس  عمى 
ناقؿ يجتازه تيار كيربائي 
ليكتشؼ منيا  كيفية توليد 

 الحركة
  تطبيقات قوة "البالص": -

 .مبدأ عمؿ المحرؾ

يعرف الفعل المغناطيسي لمتيار  :1مع
 الكيربائي

يستدؿ عف األثر المغناطيسي  لتيار  -
كيربائي في ناقؿ باستخداـ إبرة 

 .مغناطيسية
يوظؼ ظاىرة توليد الحقؿ   -

المغناطيسي بتيار كيربائي لصنع 
 .مغناطيس كيربائي

يوظف مبدأ عمل المحرك : 2مع
 الكيربائي

تيار   يربط بيف حركة ناقؿ يجتازه -
 حقؿ مغناطيسي  ومغمور فيكيربائي 

وأوضاع  حركة الناقؿيربط بيف جية  -
 .المغناطيس قطبي

وجية  حركة الناقؿيربط بيف جية  -
 الكيربائي.مرور التيار 

يشرح مبدأ عمؿ محرؾ كيربائي  -
موظفا أثر الحقؿ المغناطيسي عمى تيار 

 .كيربائي 
  دراسة تحميمية لمبدأ عمؿ محرؾ كيربائي: إدماج التعمماتوضعية  
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 قائمة المشاريع التكنولوجية المقترحة  

 السنة الثانية متوسط: 
 وظيفة المشروع التكنولوجي عنوان المشروع التكنولوجي الرقم
 استغالؿ الماء المسخف بالطاقة الشمسية تسخين الماء بالطاقة الشمسية 1
 نقؿ الحركة في الدراجة كيف تنقل الحركة 2
 تركيب محرؾ كيربائي وتشغيمو المحرك الكيربائي 3
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 برنامج السنة الثالثة من التعميم المتوسط. 4-3
 الكفاءة الشاممة

مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية والمنيجية المتعمقة بالطاقة والتحوالت الكيميائية والكيرباء في النظام المستمر والضوء في الرؤية يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد، 
 باأللوان، معتمدا عمى المنيج التجريبي ومستعينا بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قف
موا
 وال
قيم
ال

 

 بانتمائو الوطني وينمي إحساسو بقضاياه، ويميؿ الى استخداـ لغاتو الوطنية.يعتز   اليوية الجزائرية والضمير الوطني

 المواطنة
  يتحمى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة، ويمتـز بالقواعد االجتماعية: العدالة، التضامف، احتراـ اآلخريف واحتراـ الحؽ في

 الحياة.
 ويستفيد منو ويعزز القيـ الوطنية والعالمية، وُيقبؿ عمى استخداـ تكنولوجيات العصر.يّطمع عمى التراث العالمي   التفتح عمى العالم

ضية
لعر
ت ا

اءا
لكف
ا

 

 الطابع الفكري
 .يمارس الفضوؿ العممي والفكر النقدي، فيالحظ ويستكشؼ ويستدؿ منطقيا، كما يسعى الى  توسيع ثقافتو العممية وتكوينو الذاتي 
 و حؿ مشكالت. ينمذج وضعيات لمتفسير والتنبؤ 

 الطابع المنيجي
  عداد االستراتيجيات المالئمة لحؿ تقاف، مستعمال طرؽ العمؿ الفعالة في التخطيط وجمع المعمومات وا  ينظـ عممو بدقة وا 

 المشكالت العممية و تسيير المشاريع وتقديـ النتائج.

 الطابع التواصمي
  باستخداـ الرموز والمخططات والبيانات، ويكّيؼ استراتيجيات االتصاؿ وفؽ يستعمؿ أشكاؿ مختمفة لمتعبير، منيا المغة العممية

 متطمبات الوضعية.
 يعبر بكيفية سميمة ويبرر بأدلة منطقية 

 الطابع الشخصي واالجتماعي
  والصحة، ومثمنا يبدي سموكا عقالنيا في تعاممو مع الغير ومع بيئتو االجتماعية والطبيعية والتكنولوجية،  محترما قواعد األمف

 قيمة العمؿ ومحترما الممكية الفكرية.
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الكفاءات  الميادين
 الختامية

مرّكبات 
 الكفاءة

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية

 
 
 

المادة 
 وتحوالتيا

 
يحؿ مشكالت 

مف الحياة 
اليومية ذات 
صمة بالمادة 

وتحوالتيا 
نموذج موظفا 
التفاعؿ 

الكيميائي 
المعبر عنو 

بمعادلة 
 كيميائية

 
 

يوظؼ التفاعؿ 
الكيميائي 

كنموذج لمتحّوؿ 
الكيميائي لتفسير 
بعض التحوالت 
 الكيميائية التي

تحدث في 
 محيطو

 
 
 
 
 

يختار  العوامؿ 
المؤثرة المناسبة 
لتوجيو التحوؿ 

التفاعل الكيميائي  -1
 كنموذج لمتحول الكيميائي

النوع  -الفرد الكيميائي -
 الكيميائي 

 الجممة الكيميائية -
 التحول الكيميائي: 

مكونات الجممة الكيميائية  -
 في بداية التحوؿ وفي نيايتو

  نمذجة تحول كيميائي بتفاعل
 كيميائي: 

 المتفاعالت  -
 النواتج -
التفاعؿ كنموذج لمتحوؿ  -

 كيميائي

إجراء تجارب لتحوالت كيميائية  -
الجممة  وصؼ مكوناتو   بسيطة

التحوؿ وعند نيايتو،  قبؿ الكيميائية 
مستخدما جدوال يوضح التغير 

 الحاصؿ لمكونات الجممة الكيميائية
 ومستخدما مفيـو النوع الكيميائي 

باستغالؿ الجدوؿ السابؽ يتـ  -
التحوؿ بتفاعؿ كيميائي تتحدد نمذجة 

فيو األنواع الكيميائية المتفاعمة وتمؾ 
 الناتجة عف التفاعؿ

 
 

 : يتعرف عمى التحول الكيميائي1مع
يميز بيف طبيعة األنواع الكيميائية  -

 عند بداية التحوؿ وعند نيايتو 
يكشؼ عف بعض نواتج التحوؿ  -

اختبار )مثاؿ: نواتج  الكيميائي بتجارب
 االحتراؽ، نواتج التحميؿ الكيربائي لمماء(

: ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل 2مع
 كيميائي

يعرؼ أف التفاعؿ الكيميائي نموذج  -
 لمتحوؿ الكيميائي.

يستعمؿ جدوال لمتعبير عف التحوؿ  -
 الكيميائي  في النمذجة  مستخدما صيغ

 األنواع الكيميائي.
 التفاعل الكيميائي بمعادلة  : يعبر عن3مع
يربط بيف  انحفاظ الذرات في التفاعؿ  -

 انحفاظ الكتمةو  الكيميائي 
يطبؽ قواعد كتابة معادلة تفاعؿ   -

 سا 17

 معادلة التفاعل الكيميائي. -2
 معادلة التفاعؿ الكيميائي -
انحفاظ الذرات في التفاعؿ  -

 الكيميائي.

بالرجوع الى األمثمة السابقة  -
لمتحوالت الكيميائية التي تمت 

بتفاعالت كيميائية يتـ  نمذجتيا
التعبير عف ىذا التفاعؿ بمعادلة 
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 الكيميائي
 
 
 
 

يحتـر 
االحتياطات 
األمنية عند 
 التعامؿ مع

المواد الكيميائية 
محافظا عمى 

 بيئتو

قواعد كتابة معادلة التفاعؿ  -
 الكيميائي

انحفاظ عدد  يتحقؽ فييا  كيميائية 
 الذرات وانواعيا 

عادالت تدريبات حوؿ كتابة م -
 بعض التفاعالت الكيميائية

 وضعية تعمم االدماج 

كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة  
 معادلة التفاعؿ الكيميائي 

يربط بين تطور حالة المواد :  4مع
االبتدائية في التحول الكيميائي وبعض 

 العوامل المؤثرة فيو  
يتعرؼ عمى بعض العوامؿ التي تؤثر عمى  -

 مدة التحوؿ الكيميائي
يختار العامؿ المناسب لمتحكـ في  مدة  -

تحوؿ كيميائي : درجة الحرارة، تركيب 
االبتدائية و سطح التالمس بيف  الجممة

 تالمتفاعال
 : يحترم قواعد األمن المخبري5مع

يعرؼ قواعد األمف األساسية عند  -
 استخداـ زجاجيات المخبر والمواد الكيميائية

يحتـر التعميمات المقدمة لو بخصوص  -
إجراءات الوقاية والحذر عند التعامؿ مع 

 التجارب المخبرية في الكيمياء لنفسو ولغيره
يستخدـ برشد كميات المادة في العمؿ  -
 خبري وفي حياتو اليوميةالم

في   بعض العوامل المؤثرة -3
 التحّول الكيميائي.

 درجة الحرارة  تأثير -
 سطح التالمس. تأثير -
كميات مكونات الجممة  تأثير -

 الكيميائية )المتفاعالت(. 

تقديـ أمثمة لتحوالت كيميائية    -
تطرح فييا مشكمة اختالؼ مدة 
التحوؿ أو امكانية حدوثو أو في 
توجييو ثـ القياـ بتجارب الختبار 

سطح   بعض العوامؿ )درجة الحرارة،
التالمس وكميات مكونات  الجممة 

 االبتدائية(.

 مف التجربة إلى نمذجة التحوؿ :  وضعية تجريبية لتحوؿ كيميائي يطمب منو  إعداد تقرير  مخبري :وضعية إدماج التعممات 
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 الميادين
الكفاءات 
 الختامية

مرّكبات 
 الكفاءة

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية

 الطاقة

 
يحؿ مشكالت 

مف الحياة 
اليومية 

موظفا  نموذج  
الطاقة 

وتحويالتيا 
ومبدأ انحفاظ 

في  الطاقة 
 جانبو الكيفي.

 
يستخدـ نموذجي 

"السمسمة" 
الوظيفية " 
و"السمسمة 

الطاقوية"  ومبدأ 
انحفاظ الطاقة 

تحويؿ   لنمذجة
الطاقة في أداة 

تكنولوجية 
باعتبارىا تركيبة 

 وظيفية
 
 
 
 

يفسر طاقويا 
اشتغاؿ تركيبة 

 السمسمة الوظيفية: -1
التركيبة الوظيفية: عناصر  -

 السمسمة
 أفعاؿ األداء -أفعاؿ الحالة -
 نموذج السمسمة الوظيفية -
 

انطالقا مف معاينة أداة  -
نجاز تركيب  تكنولوجية بسيطة، وا 

وظيفي عممي ليا، يتـ وصؼ كيفية 
باستعماؿ التشغيؿ ومبدأ عمميا

 ومنو  اليومي )العادي(التعبير 
االصطالح عمى أفعاؿ األداء 

 وأفعاؿ الحالة
مخّطط كنموذج لتشغيؿ   رسـ -

مثؿ "السمسمة يالتركيبة الوظيفية، و 
 الوظيفية" ليا.

 : يتصور تركيبة وظيفية ويشغميا1مع
 يعّبر عف تشغيؿ التركيبة بالمغة العادية -
 يكشؼ عف خمؿ في تشغيؿ تركيبة ما  -
تشغيل تركيبة وظيفية يفسر  : 2مع

 بواسطة سمسمة وظيفية
يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة  -

 ويمثؿ السمسمة الوظيفية ليا
 يحتـر قواعد إنجاز السمسمة الوظيفية.  -
يعبر عف تشغيؿ تركيبة وظيفية   -

 باستخداـ أفعاؿ األداء وأفعاؿ الحالة 
يحّدد  عناصر التركيبة  الوظيفية  -

 تشغيميا بسمسة وظيفية  وينمذج
 
 

 سا17

 السمسمة الطاقوية: -2
 نموذج الطاقة: 
 :أنماط تخزيف الطاقة 

 تستخدـ تركيبة وظيفية  منمذجة  -
 -بسمسمة وظيفية )نقؿ الحركة

...(  -تشغيؿ مصباح كيربائي

: يميز بين تخزين الطاقة وتحويل 1مع
 الطاقة

يحدد أنماط التخزيف )اشكاؿ الطاقة(  -
 عمى المستوييف العياني والمجيري
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 وظيفية
 
 
 
 
 
 

يوظؼ مبدأ 
انحفاظ الطاقة  

في تفسير 
التحويالت 

الطاقوية عند 
تشغيؿ أداة 
 تكنولوجية

 
 
 
 

يقدر مقدار 
االستيالؾ في 
الطاقة ألداة 

 :في المستوى العياني 
 Ecالطاقة الحركية  -

 Epe)المرونية  Ep الطاقة الكامنة:

 (Eppوالثقالية 
 المستوى المجيري : في 

 Ei  الطاقة الداخمية -
 : أنماط تحويؿ الطاقة 
بيف جممة   التحويالت الطاقوية -

 مختارة وجمؿ أخرى:
 Wالتحويؿ الميكانيكي: -
 Weالتحويؿ الكيربائي:  -
 Qالتحويؿ الحراري: -
 Er:التحويؿ باإلشعاع -
  السمسمة الطاقويةنموذج 

الطاقة  اعتماد مفاىيـ  أشكاؿب
المستوى المجيري  المخزنة )عمى

والمستوى العياني(، واألنماط األربعة 
نمذجة  لتحويؿ الطاقة قصد

"نموذج  التحويالت الطاقوية ب
 " السمسة الطاقوية

 التدرب في وضعيات جديدة -
عمى تمثيؿ السالسؿ الطاقوية 

انطالقا مف تشغيؿ أدوات 
تكنولوجية، مع إبراز أشكاؿ الطاقة 

 المخزنة وأنماط تحويميا
 ة تعمم االدماجوضعي 

يعّبر عف أنماط تخزيف الطاقة حرفيا  -
 وبالرموز.

يعبر عف أنماط تحويؿ الطاقة حرفيا   -
 وبالرموز.

: يفسر اشتغال تركيبة ما  2مع  - 
 السمسمة الطاقويةباستعمال 

 يحتـر قواعد  تمثيؿ سمسمة طاقوية. -
يترجـ سمسمة طاقوية الى تركيبة  -

 وظيفية 

  مبدأ انحفاظ الطاقة: -3
مفيـو التحويؿ المفيد لمطاقة  -

 والتحويؿ غير المفيد لمطاقة

 نص مبدأ انحفاظ الطاقة   -
 العالقة الرمزية لممبدأ: -
 
 الحصيمة الطاقوية:-

تحميؿ وضعية تشغيؿ تركيبة  -
مصباح(   وظيفية )عمود كيربائي+
 مف أجؿ تختار فييا جممة مادية

تحديد التحويالت الطاقوية الحادثة 
بينيا وبيف الجمؿ األخرى، 

وتصنيفيا الى تحويالت طاقوية 
مفيدة  وغير مفيدة بالنسبة لوظيفة 

 : يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة1مع
 ظ الطاقة يكتب مبدأ انحفا  -
يعبر عف مبدأ انحفاظ الطاقة في جممة  -

 يتـ فييا تحويؿ الطاقة
يعبر عف مبدأ انحفاظ الطاقة باستخداـ  -

 العالقة الرمزية 
 : ينجز الحصيمة الطاقوية لجممة.2مع

finale initiale reçu cédéeE E E E  
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تكنولوجية أو 
منشأة كيربائية 

أجؿ منزلية مف 
ترشيد استيالؾ 

 الطاقة
 

نموذج الحصيمة الطاقوية  -
 (الفقاعات واألعمدة)

: وحدة الطاقة في الجممة الدولية   -
 Joule(J)الجوؿ 

 التركيبة 
باستخداـ الجممة السابقة يتـ  -

تحديد الطاقة المخزنة االبتدائية 
والنيائية بيف لحظتيف وكذلؾ تحديد 

يف التحويالت الطاقوية بينيا وب
الجمؿ األخرى والتعبير عف مبدأ 

 انحفاظ الطاقة 
تطبيؽ مبدأ انحفاظ الطاقة تركيبات  -

 أخرى
بالعودة إلى الجممة المختارة  -

سابقا نعبر عف التغير في أشكاؿ 
الطاقة المخزنة بنموذج " الحصيمة 
 .الطاقوية " ) العمود داخؿ الفقاعة(

يميز بيف  التحويؿ المفيد وغير المفيد  -
 لمطاقة.

يتعّرؼ عمى التحويؿ غير المفيد في  -
 الطاقة.

حفاظ الطاقة مستخدما يعبر عف ان -
 مقداري التحوؿ المفيد والتحوؿ غير المفيد

يوظؼ نموذج الحصيمة الطاقوية  في   -
 .تحويؿ طاقوي لتركيبة وظيفية

 استطاعة تحويل الطاقة -4
مفيـو استطاعة التحويؿ  -

 الطاقوي : سرعة التحويؿ
 العالقة بيف الطاقة  -
 

 التحويؿ: واستطاعة -
(E: )يمثؿ التحويؿ الطاقوي 

)تسخيف  راء مقارنة بيف جممتيفجإ -
غرفة، رفع حمولة،...(  يحدث فييما 

بسرعتي تحويؿ التحويؿ الطاقوي لكف 
مختمفتيف، إلبراز مفيـو استطاعة 

 التحويؿ والتعبير عنيا بعالقة
مفيـو استطاعة  استخداـ -

التحويؿ  التحويؿ في تقدير

 يستخدم وحدات الطاقة: 1مع
 يعرؼ رتبة مقدار بعض الطاقات. -
المحولة ب"الجوؿ"  يعبر عف الطاقة  -

 و"الواط ساعي"
: يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل 2مع

 الطاقة 
يقدر الطاقة  المحولة في جياز لمدة  -

/P E t
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 W -) الواط االستطاعة: وحدة
Watt  ) 

 وحدة أخرى لمطاقة:  -
 Watt-heure ساعي -الواط

(Wh) 

)أو نمط آخر(  الكيربائي لمطاقة
لمدة معينة مف التشغيؿ،  في 

مصباح أو جياز كيرو منزلي مف 
 الدالالت المميزة لمجياز قراءة

دراسة وضعية االستيالؾ   -
المنزلي لمطاقة مف خالؿ قراءة 

تحميمية ؿ"فاتورة االستيالؾ " الدورية 
 وتحديد معدؿ االستيالؾ الطاقوي

 اليومي

 زمنية معينة 
يعرؼ رتبة مقدار بعض  استطاعات   -

 الكيرو منزلية التحويؿ في بعض األجيزة
يقرأ فاتورة الغاز والكيرباء ويحسب   -

 االستيالؾ اليومي لمطاقة
يتخذ السموؾ الرشيد في استيالؾ   -

 .بالمنزؿالطاقة 

  :تحميؿ أداة تكنولوجية لالستخدامات اليومية  وتمثيؿ السمسمة الطاقوية ليا عند التشغيؿ موظفا مبدأ انحفاظ الطاقةوضعية إدماج التعممات 
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 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميادين

 

 

 

الظواىر 
 الكيربائية

 
 

يحؿ مشكالت مف 
الحياة اليومية 
موظفا المفاىيـ 

الكيربائية المتعمقة 
بتشغيؿ الدارة 

الكيربائية في نظاـ 
التيار المستمر 
محترما الشروط 

 األمنية
 
 
 
 
 

 
يعرؼ الظواىر  -

الكيربائية المسيرة 
لنظاـ التشغيؿ 

في الدارة 
الكيربائية في 
حالة التيار 
 المستمر   

 
وظؼ ي -

المفاىيـ والقوانيف 
الخاصة  بالدارة 
في نظاـ التيار 

المستمر 
 ةز أجيواستخداـ 

القياس الكيربائي 
المباشر ومعرفة 

رتبة بعض 
 مقاديرىا  

 نموذج لمتيار الكيربائي  -1
النموذج الدوراني لمتيار  -

في  دقائؽ كيربائية الكيربائي: حركة
دارة مغمقة )عدـ تراكـ الدقائؽ 

 الكيربائية(
 مفيـو التيار الكيربائي المستمر -
 جية التيار الكيربائي: -
 ية االصطالحية الج

تشغيؿ دارة كيربائية بسيطة  -
النموذج إدراج التوصؿ الى  و 

)نموذج  الدوراني لمتيار الكيربائي
حركة العربات في سكة مغمقة أو 

 تركيبة دورة الماء( 
تحقيؽ دارة كيربائية تحتوي  -

عمى مولد وعنصر كيربائي )مثؿ 
الصماـ كيروضوئي أو محرؾ أو 

بالتأكد مف إبرة مغناطيسية( يسمح 
 جية التيار الكيربائي

 

: يفسر مرور التيار 1مع
 الكيربائي في دارة 

يماثؿ بيف حركة العربات في  -
 السكة المغمقة  والتيار الكيربائي

يماثؿ بيف التيار المائي والتيار   -
 الكيربائي

يوظؼ نموذج الدوراني لمتيار  -
لمكيربائي في تفسير  تشغيؿ دارة 

 كيربائية

 

 سا 17

 المستمرالتيار الكيربائي  -2
مفيـو شدة التيار الكيربائي  -

 المستمر
 - قياس شدة التيار الكيربائي

 .متر–األمبير
 الكيربائي: وحدة شدة التيار -

 .(A)األمبير 
قانوف الشدات  في الدارة عمى  -

تشغيؿ دارات كيربائية بسيطة       
) مجموعة مولدات مع مجموعة 

 مصابيح( إلبراز ما يمي:
أّف التيار الكيربائي الماّر في جزء  -

 مف دارة يتمّيز بشدة.
أّف االختالؼ )عدـ التماثؿ( في  -

الحالة الكيربائية بيف نقطتيف مف 
دارة كيربائية يعّبر عف التوتر 

: يعرف المقادير المميزة لمدارة 1مع
 الكيربائية

يتحكـ في تطبيؽ التوتر في دارة  -
كيربائية )المالئمة بيف داللة 

 العمود وداللة المصباح(
يتحكـ في تغيير شدة التيار  -

 الكيربائي
يعرؼ رتبة بعض المقادير  -



والتكنولوجيا في مرحمة التعميـ المتوسطمشروع منياج العمـو الفيزيائية   
 

2015مارس  -المجنة الوطنية لممناىج 88  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يحقؽ تركيبات 
 كيربائية في

التيار المستمر 
محترما شروط 

التشغيؿ النظامي 
واحتياطات األمف 

 الكيربائي

 التسمسؿ وعمى التفرع
مفيـو التوتر الكيربائي  -

المستمر بيف نقطتيف مف دارة 
كيربائية )بيف طرفي عنصر مف 

  -دارة كيربائية(
قياس  قيمة التوتر الكيربائي  -

 متر(-)الفولط
وحدة قياس التوتر الكيربائي : 

 (Vالفولط: )
قانوف التوترات  في الدارة عمى  -

 التسمسؿ وعمى التفرع. 
مفيـو القوة المحركة الكيربائية  -
e لمولد 
 مفيـو المقاومة الكيربائية -
 قانوف أـو لمناقؿ األومي: -

U=RI 
 -قياس مقاومة الناقؿ األومي -

 (األـو  ) وحدة القياس:
تأثير مقاومة الدارة عمى شدة    -

التيار الكيربائي المار فييا )حالة 
مولد مع النواقؿ األومية عمى 

 ف ىاتيف النقطتيف. الكيربائي بي
 تيدؼ إلى: ةؿ مخبريأعما -

. قياس كؿ مف شدة التيار والتوتر 
الكيربائييف باستخداـ جيازي 

 متر. –متر  والفولط -األمبير
. التحقؽ مف قانوني الشدات 

 والتوترات  
قياس التوتر الكيربائي بيف  -

طرفي مولد معزوؿ )في دارة 
دراج مفيـو  كيربائية مفتوحة( وا 

 المحركة الكيربائية لممولد.القوة 
عف العالقة بيف التوتر  البحث -

الكيربائي المطبؽ بيف طرفي ناقؿ 
كيربائي  وشدة التيار الذي يجتازه  

 مف أجؿ الوصوؿ الى:
 المقاومة "كخاصية لناقؿ كيربائي" 
  في حالة ناقؿ أومي "  قانوف "اـو
التدرب عمى قياس "مقاومة"  -

ناقؿ بطريقة مباشرة )شفرات 
األومتر( أو غير مباشرة  -األلواف 

)  )قانوف أـو

 المميزة لمدارة الكيربائية
: يقيس  كال من التوتر وشدة 2مع

 التيار 
متر في -يستخدـ جياز األمبير  -

تعييف شدة التيار الكيربائي 
 وتعييف جية التيار في الدارة

متر في -يستخدـ جياز الفولط -
قياس التوتر بيف طرفي جزء مف 

 دارة كيربائية
يقيس التوتر الكيربائي بيف  -

طرفي المولد في الدارة المفتوحة 
 والمغمقة

 ستخدـ جياز "متعدد القياسات"  -
لتعييف كؿ مف التوتر  وشدة  -

 التيار والمقاومة الكيربائية
: يعرف قانوني الشدات 3مع

 والتوترات في الدارة الكيربائية
يعبر عف تساوي الشدات في  -

 حالة الربط عمى التسمسؿ
يعبر عف تساوي التوترات في  -

 حالة الربط عمى التفرع
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 التسمسؿ(
 I = e/Rt العالقة: 

عف انحفاظ الطاقة  يعبر -
باستخداـ قانوني الشدات والتوترات 

 في كؿ حالة
: يتحقق تجريبيا من قانوني 2مع

 الشدات والتوترات
يحقؽ بروتوكوال تجريبيا  -

)التركيب والقياس( لمتأكد مف قانوني 
الشدات والتوترات في حالة الربط 

 عمى التسمسؿ وعمى التفرع.
 يقيس مقاومة عنصر مقاوم -3مع
يقيس مقاومة عنصر مقاـو  -
متر( -طريقة مباشرة )األـوب

 وباستخداـ "شفرات األلواف"
يوظؼ قانوف أـو في    -

 تعييف المقاومة 
يوظؼ قانوف أـو في  -

حساب كؿ مف مقاومة العنصر 
المقاـو أو التوتر بيف طرفيو أو 

 شدة التيار الذي تجتازه
: يحترم قواعد األمن 4مع -

 الكيربائي
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يعرؼ القواعد الواجب  -
التعامؿ مع مصادر احتراميا عند 

 التغذية الكيربائية وتشغيؿ الدارات
يحتـر التعميمات الخاصة   -

 بالعمؿ عمى الدارات الكيربائية
 

 التحويل الطاقوي الكيربائي3
التحويؿ الكيربائي مف المولد إلى  -

 عناصر الدارة الكيربائية
استطاعة التحويؿ الطاقوي   -

 P=U.I:  الكيربائي 
  الطاقوي الكيربائي:التحويؿ  -

E=U.I.t 
انحفاظ الطاقة أثناء التحويؿ مف  -

 الموّلد إلى عناصر الدارة الكيربائية:
E=E1+E2+E3+… 
P=P1+P2+P3+…. 

تجريبي يتـ فيو مالحظة  نشاط -
شدة إضاءة مصباح كيربائي 
وعالقة ذلؾ بكؿ مف التوتر 

المطبؽ بيف طرفيو وشدة التيار 
الذي تجتازه إلدخاؿ مفيـو 

استطاعة التحويؿ الكيربائي ثـ 
التعبير عف الطاقة المحولة خالؿ 

 مدة معينة.
مف انحفاظ استطاعة  التأكد -

التحويؿ الكيربائي ومنو انحفاظ 
ويؿ الطاقوي الكيربائي في التح

دارة كيربائية تتكّوف مف عدة 
عمى  عناصر عمى التسمسؿ أو

 التفرع

: يعبر عن التحويل الطاقوي 1مع
 في الدارة الكيربائية

يحدد مصدر الطاقة الذي يشغؿ  -
 الدارة

يتعرؼ عمى نمط تحويؿ الطاقة  -
 في عناصر الدارة الكيربائية

الطاقة المحولة في : يقدر 2مع
 دارة كيربائية

يحسب الطاقة المحولة في جزء  -
 عنصر مف دارة كيربائي

يقدر استطاعة التحويؿ لجياز  -
 كيربائي  في التشغيؿ النظامي ليا

يعرؼ رتبة بعض مقادير  -
استطاعة التحويؿ لبعض األجيزة 
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 الكيربائية وضعية تعمم االدماج 
يعرؼ القواعد الواجب  -

احتراميا عند التعامؿ مع مصار 
 لتغذية الكيربائية وتشغيؿ الداراتا
يحتـر التعميمات الخاصة   -

 بالعمؿ عمى الدارات الكيربائية 

  يتأكد تجريبيا مف استطاعة التحويؿ الكيربائي  في مصباح ويقارف ذلؾ مع دالالتو :إدماج التعمماتوضعية 
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 الميادين
الكفاءات 
 الختامية

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية الكفاءة  مرّكبات

 
 
 
 

الظواىر 
 الضوئية

 
 
 

يحؿ مشكالت 
مف الحياة 

اليومية متعمقة 
برؤية األجساـ 
باأللواف موظفا 

التركيب  نموذجي
 الجمعي

 .الطرحيو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستعمؿ نموذج  -
التركيب الجمعي 

لتوقع وتفسير 
الموف المتحصؿ 
عميو عمى شاشة 

 بيضاء.
 
 
 

 طيف الضوء األبيض -1
 تحميؿ الضوء األبيض -
 ألواف الطيؼ المرئي  -
 تركيب الضوء األبيض  -
 
 
 

مالحظة ظواىر طبيعية )قوس قزح(  -
مف مصدر   وأخرى تتـ في المخبر

أصؿ ىذه لمضوء األبيض لمتساؤؿ حوؿ 
)باستخداـ والقياـ بتحميمو األلواف  

لمعرفة  الموشور أو قرص مضغوط(
 الطيؼ المستمر لمضوء األبيض

إنجاز تجارب يتـ فييا تركيب عدة ألواف  -
لمحصوؿ عمى ضوء مركب )تركيب 

 في قرص نيوتف( الضوء األبيض

: يحمل ويركب الضوء 1مع
 األبيض

يعرؼ أف الضوء  -
األبيض يتركب مف عدد 

 ير محدود مف األلوافغ
تحميؿ يقـو عمميا  ب -

 وتركيب الضوء األبيض
: يوظف نموذج 2مع

 التركيب الجمعي  
ينمذج الضوء األبيض   -

 RVBباأللواف األساسية 
يعرؼ قواعد تركيب   -

األلواف األساسية 
والحصوؿ عمى األلواف 

 الثانوية
يفسر تشكؿ الموف عمى   -

الشاشة باستخداـ مبدأ 
 لأللواف التركيب الجمعي

 سا 13

 نموذج التركيب الجمعي   -2
 :نموذج التركيب الجمعي 

 : RVBاألساسُتاأللواف  -
(Bleu-Vert -( Rouge  
 CMJاأللواف الثانوية: -
 -Cyanانسًاوٌ)

 -Magentaاألرجىانٍ
 (Jauneاألصفز

 التركيب الجمعي  -

مشاىدات تجريبية تستخدـ فييا منابع  -
لمضوء األبيض ونمذجة طيفو المتصؿ 

واستخداـ ىذه  RVBباأللواف األساسية : 
األزرؽ( مف -األخضر-المركبات )األحمر

أجؿ الحصوؿ عمى الضوء األبيض عف 
 طريؽ  التركيب الجمعي 

استخداـ التركيب الجمعي لأللواف  -
األساسية قصد الحصوؿ عمى األلواف 

 -األرجواني -)السماوي CMJالثانوية : 
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يستعمؿ   -
نموذج التركيب 
الطرحي  لتوقع 
وتفسير الموف 
الذيُ يرى بو 

 جسـ.  

 األصفر(   
نموذج التركيب الجمعي  في تطبيؽ  -

وضعيات لتوليد األلواف عمى شاشة 
 بيضاء

: يوظف نموذج 3مع
 التركيب الطرحي

يعرؼ قواعد تشكيؿ   -
 RVBاأللواف  األساسية  
 CMJ مف األلواف الثانوية

يفسر بمبدأ التركيب   -
الطرحي  رؤية الموف مف 
مرشحات لونية أساسية أو 

 ثانوية
 
: يفسر رؤية جسم 4مع

 بمون معين
يوظؼ نموذج التركيب  -

الطرحي لتحديد الموف 
 بو الجسـالذي يرى 

يتنبأ بالموف الذي  -
تتحسسو العيف مف معرفة 
الضوء الساقط والضوء 

 الممتص
يعرؼ أف رؤية نقطة  -

مف جسـ تكوف بموف 

 نموذج التركيب الطرحي-3
 رؤية األجساـ باأللواف  -
 ترشيح األلواف. -
 نموذج التركيب الطرحي.   -

إجراء تجارب يتـ فييا ترشيح الضوء  
األبيض ومعاينة الضوء البارز مف 

المرشح لمتعرؼ عمى ظاىرة امتصاص 
األلواف بواسطة المادة المرشحة، قصد 

 بناء نموذج التركيب الطرحي 
 وضعية تعمم االدماج 

 رؤية جسم بمون معين -4
رؤية جسـ بموف الضوء  -

 النافذ الى العيف: 
 الضوء الساقط )الوارد(  -
 الضوء الممتص  -
الضوء النافذ )الموف الذي   -

 تتحسسو العيف(

طرح مشكمة رؤية األجساـ باأللواف   -
المختمفة  مضاءة  بضوء األبيض ثـ 

بإحدى مركبات  )مضاءة   بضوء مموف
، وتفسير ذلؾ بتوظيؼ (الضوء األساسية

التركيب الطرحي والتوصؿ إلى نموذج 
وعالقة ذلؾ  ،فيـ رؤية الجسـ بموف معيف

بتركيبة الضوء الساقط والضوء الممتص 
 .والضوء النافذ لمعيف
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 الضوء النافذ لمعيف.

  وضعية تتطمب التنبؤ  بالموف الذي يكوف عمية جسـ عندما يسمط عميو أضواء لونية مختمفة إدماج التعمماتوضعية  : 
 
  التكنولوجية المقترحةقائمة المشاريع: 
 ة متوسطثالثال السنة 

 وظيفة المشروع التكنولوجي عنوان المشروع التكنولوجي الرقم
 وكيفية  المحافظة  عميوالغالؼ الجوي التعرؼ عمى مموثات  تموث الغالف الجوي 1
 كيفية تمييز العيف لأللواف العين واأللوان 2
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 التعميم المتوسطبرنامج السنة الرابعة من . 4-4
 :الكفاءة الشاممة

بالظواىر الميكانيكية )األفعال  يحل مشكالت من المحيط القريب والبعيد، مرتبطة بفيم واستخدام أدوات المحيط التكنولوجي، بتوظيف الموارد المعرفية والمنيجية المتعمقة
النظام المتناوب( والضوء اليندسي )الرؤية غير المباشرة(، موظفا المنيج التجريبي ومستفيدا من   الميكانيكية( والتحوالت المادية ) في المحاليل الشاردية( والكيرباء)في

 تكنولوجيات االعالم واالتصال

قف
موا
 وال
قيم
ال

 

اليوية الجزائرية والضمير 
 الوطني

 .يعتز بانتمائو الوطني وينمي إحساسو بقضاياه، ويميؿ الى استخداـ لغاتو الوطنية 

 المواطنة
  يتحمى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة، ويمتـز بالقواعد االجتماعية: العدالة، التضامف، احتراـ اآلخريف واحتراـ الحؽ في

 الحياة.

 يّطمع عمى التراث العالمي ويستفيد منو ويعزز القيـ الوطنية والعالمية، وُيقبؿ عمى استخداـ تكنولوجيات العصر.  التفتح عمى العالم

ضية
لعر
ت ا

اءا
لكف
ا

 

 طابع فكري
 .يمارس الفضوؿ العممي والفكر النقدي، فيالحظ ويستكشؼ ويستدؿ منطقيا، كما يسعى الى  توسيع ثقافتو العممية وتكوينو الذاتي 
 .ينمذج وضعيات لمتفسير والتنبؤ وحؿ مشكالت 

 طابع منيجي
 تقاف، مستعمال طرؽ العمؿ الفعالة في التخطيط عداد االستراتيجيات المالئمة لحؿ المشكالت  ينظـ عممو بدقة وا  وجمع المعمومات وا 

 العممية و تسيير المشاريع وتقديـ النتائج.

 طابع تواصمي
  يستعمؿ أشكاؿ مختمفة لمتعبير، منيا المغة العممية باستخداـ الرموز والمخططات والبيانات، ويكّيؼ استراتيجيات االتصاؿ وفؽ

 متطمبات الوضعية.
  بكيفية سميمة ويبرر بأدلة منطقيةيعبر 

 طابع شخصي واجتماعي
  يبدي سموكا عقالنيا في تعاممو مع الغير ومع بيئتو االجتماعية والطبيعية والتكنولوجية،  محترما قواعد األمف والصحة، ومثمنا قيمة

 العمؿ ومحترما الممكية الفكرية.
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 الميادين
الكفاءات 
 الختامية

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة

الظواىر 
 الميكانيكية

 
 

يحؿ 
مشكالت 
مف الحياة 

اليومية 
متعمقة 
بالحالة 
الحركية 
لألجساـ 
باعتبارىا 

جمؿ 
ميكانيكية 

موظفا 
المفاىيـ 
المرتبطة 

بالقوة 
 والتوازف

 
 

يوظؼ  مفيومي 
الجممة 

الميكانيكية 
والقوة  لتحديد 

األفعاؿ المتبادلة 
بيف األجساـ 

المادية باعتبارىا 
 جمؿ ميكانيكية

 
 
 
 
 
 
 
 

 المقاربة األولية لمقوة .1
الوسط  -مفيـو الجممة الميكانيكية –

 الخارجي ليا
مفيـو الفعؿ الميكانيكي: التأثير في  –

 الحالة الحركية لجممة أو في شكميا
األفعاؿ الميكانيكية البعدية   –

 والتالمسية
 القوةنمذجة الفعؿ الميكانيكي:  –
  )شعاع القوة: المبدأ)نقطة التأثير- 

الطويمة  -الجية -المنحى)الحامؿ(
 )القيمة( 

 :مبدأ الفعميف المتبادليف 
التأثير المتبادؿ بيف جممتيف  -

 ميكانيكيتيف: نص المبدأ
 التمثيؿ الشعاعي :  -
 
أمثمة لوضعيات يتحقؽ فييا مبدأ   –

 الفعميف المتبادليف 

معاينة أجساـ مادية ألشياء أو  -
تركيبات مف المحيط قصد اختيار ما 
يعتبر "جممة ميكانيكية"، والبحث عف 

التي تؤثر فييا مف الوسط التأثيرات 
الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في 

الشكؿ(  -حالتيا الحركية )تغير السرعة
إلدراج مفيـو "الفعؿ الميكانيكي" لجممة 

عمى أخرى، وتصنيؼ  األفعاؿ 
 الميكانيكية إلى تالمسية وبعدية

التساؤؿ عف كيفية تمثيؿ الفعؿ  -
الميكانيكي الممثؿ لفعؿ جممة عمى 

أجؿ نمذجتو بشعاع القوة أخرى مف 
 ومعرفة خصائصو

الفعميف يمثؿ وضعية تجريبية  -
مشدود  جسـ) المتبادليف بيف جسميف

جسـ موضوع عمى  -بخيط أو نابض
جسـ  -فعؿ مغناطيس عمى آخر -سطح

  ،مغمور أو طافي في سائؿ... (
التدرب عمى استعماؿ الديناموتر  -

 الجممة الميكانيكية: يحدد 1مع
يختار بوجاىة جسما مف بيف   –

عدة أجساـ كجممة ميكانيكية ويميزه 
عف الوسط الخارجي مف أجؿ 

 دراستو
ييمؿ تأثيرات بعض األجساـ مف  –

بيف مجموعة األجساـ المؤثرة عمى 
 جسـ مختار 

 : يمثل لمفعل الميكانيكي بقوة2مع
  يمثؿ الفعؿ الميكانيكي التالمسي  –

 والبعدي بشعاع القوة
يحدد عمى جممة ميكانيكية   –

مختارة أىـ القوى المطبقة عمييا مف 
 قبؿ الجمؿ األخرى 

يستخدـ سمما مناسبا لتمثيؿ   –
 شعاع القوة

ف بييمثؿ الفعميف المتبادليف     -
 جممتيف ميكانيكيتيف 

 سا20

/ /A B B A
F F 
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يوظؼ مفيـو 
القوة  لنمذجة 
حاالت التوازف 

 المألوفة 

 الدينامومتر  -قياس قيمة القوة
وحدة قياس قيمة القوة  -)الربيعة(

(: النيوتف .S.I)في  النظاـ 
(Newton-N) 

 لقياس قيـ  قوى في وضعيات مختمفة
 

 جممة ميكانيكية  فعل األرض في -2
مفيـو فعؿ األرض في جممة  -

)قوة جذب األرض الثقؿميكانيكية: 
 (لمجممة

 تمثيؿ الثقؿ بشعاع -
 

 شعاع الثقؿ: خصائص  -
الحامؿ  ،(Gأ )مركز الثقؿالمبد -

)نحو مركز  ، الجية(الشاقوؿ)
 ، قيمة الثقؿ. األرض(

 قياس قيمة  الثقؿ   -
قيمة الجاذبية   P=mg  العالقة -

 g األرضية
 انحفاظ الثقؿانحفاظ الكتمة وعدـ    -
 
 

دراسة حالة الفعميف المتبادليف بيف  -
كوكب األرض وجسـ بجواره لموصوؿ 

 إلى معرفة خصائص ثقؿ جسـ: 

 
عمؿ تجريبي  إليجاد العالقة     -  

، وتقديـ مقدار بيف ثقؿ جسـ وكتمتو
 الجاذبية األرضية 

تغير قيمة نشاط توثيقي  يبرز   -
انحفاظ الكتمة وعدـ الجاذبية ومنو 
 انحفاظ الثقؿ

 : يمثل ثقل جسم 1مع
يعرؼ خصائص الشعاع الممثؿ   –

 لثقؿ جسـ ما
 يمثؿ الثقؿ بشعاع    –
 : يميز بين كتمة جسم وثقمو2مع
 يقيس كتمة جسـ بميزاف  –
 يقيس قيمة الثقؿ بربيعة  –
بيف قيمتي   يحدد تجريبيا العالقة   –

كتمة جسـ وثقمو  ويستنتج قيمة 
 األرضيةالجاذبية 

يتعرؼ عمى الحاالت التي يكوف    –
 غير فييا الثقؿ مت

( / )T sP F

P
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 توازن جسم صمب خاضع لعدة قوى -3
 :توازف جسـ صمب خاضع لقوتيف 
 شرطا التوازف: -
     1 2 0F F  

 ليما نفس الحامؿ  والقوتاف 
  توازف جسـ صمب خاضع لثالث

 قوى غير متوازية:
 شرطا التوازف: -

1 2 3 0F F F   
 في نقطة واحدة حوامؿ القوىتالقي  و
  :مفيـو محصمة قوتيف 
الى  تركيب قوتيف و تحميؿ قوة -

 مركبتيف

أنشطة تجريبية  يتناوؿ فييا تأثير  -
مجموعة مف القوى عمى جسـ صمب 

لمعرفة أسباب  ،تؤدي الى حالة التوازف
 التوازف في الحالتيف:

  جسـ صمب خاضع لقوتيف والتوصؿ
 التوازف.   يإلى  شرط

   جسـ صمب خاضع لثالث قوى غير
ي متوازية والتوصؿ الى كتابة شرط

 وازف.  الت
استغالؿ نتائج الوضعيات السابقة  -

إلدراج مفيـو محصمة قوتيف ومركبتي 
 شعاع القوة

متدرب عمى وضعيات توازف ل تقديـ  -
 بيانيا القوةوتحميؿ  القوى  تركيب

: يطبق شرط توازن جسم 1مع
 خاضع لقوى غير متوازية

يحدد القوى المطبقة عمى جسـ   -
 صمب في حالة توازف ويمثميا بأشعة

يستنتج خصائص قوة )المنحى،   -
الجية، الشدة(  بمعرفة خصائص 

القوى األخرى  المطبقة عمى الجسـ 
 عند التوازف

:  يوظف مفيوم محصمة 2مع
 قوتين

يعيف بيانيا )ىندسيا( محصمة   -
 قوتيف

 يحدد بيانيا  قيمة محصمة قوتيف   -
مؿ شعاع قوة إلى مركبتيف عمى يح -

 محوريف اختيارييف 

 دافعة أرخميدس في السوائل -4
 خصائص دافعة أرخميدس:  
نقطة  -الشدة -الجية -الحامؿ -

 التأثير
 الثقؿ الظاىري لجسـ -

تغوص  التيطرح مشكمة  األجساـ  -
 ومنو:الماء  فيوالتي تطفو 

أرخميدس   دافعةاكتشاؼ وجود  -
 وقياس شدتيا

دراسة تجريبية لمعوامؿ المؤثرة في  - -
 شدة دافعة أرخميدس

يطبق شرط التوازن في حالة  :1مع
 الجسم المغمور في السائل

خصائص  شعاع " دافعة يحدد   -
أرخميدس" المطبقة عمى جسـ 

 مغمورة في الماء
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  العوامؿ المؤثر في شدة دافعة
 أرخميدس 

 شرط توازف جسـ مغمور 
  طافي في  شرط توازف جسـ

 سائؿ
 

دراسة تجريبية حوؿ توازف الجسـ    -
 الطافي

 
 

يحدد العوامؿ المؤثرة في شدة   -
 دافعة أرخميدس"

يكتب عالقة التوازف لجسـ صمب  -
 مغمور كمية داخؿ السائؿ

يحدد شرط توازف جسـ يطفو فوؽ   -
 سطح الماء

 : يعين شدة دافعة أرخميدس2مع
 يعيف تجريبيا شدة دافعة أرخميدس -
ودافة  يميز بيف  ثقؿ الجسـ  -

 أرخميدس
قوة "دافة أرخميدس"  يوظؼ : 3مع

 في التمييز بيف طبيعة المواد
يقارف بيف كثافة األجساـ الصمبة  -

 باستخداـ "دافعة أرخميدس"
 يعيف تجريبيا كثافة جسـ صمب

 الطريقة المتبعة:  وضعية يعين فييا قيمة الجاذبية األرضية في مكان ما موضحا وضعية إدماج التعممات
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 الميادين
الكفاءات 
 الختامية

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة

 الظواىر
 الكيربائية

 

 
 
 
 
 
 
 

حؿ مشكالت ي
مف الحياة 

اليومية متعمقة 
 ؿباستغال
التيار 

الكيربائي 
المنزلي 

موظفا النماذج 
المتعمقة 
بالشحنة 

الكيربائية 

 
 
 
 
 
 

يستعمؿ النموذج 
المبسط لمذرة 

لتفسير التكيرب 
 والنقؿ الكيربائي 

 
 
 
 
 
 
 

يوظؼ مفيـو 

 الشحنة الكيربائية -1
 التكيرب -
التكيرب: التكيرب طرؽ  -

 -التكيرب بالممس -بالدلؾ
 التكيرب بالتأثير

والتنافر بيف األجساـ   التجاذب  -
المشحونة كيربائيا: الشحنة 
الكيربائية الموجبة، الشحنة 

 الكيربائية السالبة.

لظواىر  مشاىدات تجريبية -
التكيرب يتـ فييا استكشاؼ طرؽ 
التكيرب واألفعاؿ المتبادلة بيف 

األجساـ المشحونة كيربائيا واصطالح 
 .والسالبة  الشحنة الموجبة

 

: يفسر األفعال المتبادلة بين 1مع
 األجسام المشحونة كيربائيا

 يميز بيف الشحنة الموجبة والسالبة  -
والتنافر بيف   يتعرؼ عمى التجاذب  -

 االجساـ المشحونة كيربائيا
 بإحدىيحقؽ تجريبيا شحف جسـ   -

 طرؽ التكيرب
: يوظف نموذج الذرة لتفسير 2مع

 ظواىر التكيرب
 يعرؼ النموذج المبسط لمذرة -
يفسر عممية شحف الجسـ بالشحنة  -

 الموجبة والشحنة السالبة
 الناقؿ والجسـيميز بيف الجسـ   -

 العازؿ لمكيرباء 
الذرة  يبرر التعادؿ الكيربائي في  -

 الجسـ غير المشحوف وفي

 سا 14

 نموذج مبسط لمذرة -2
 :بنية الذرة 
 الشحنة الموجبة لمنواة  -النواة  -
الشحنة    -اإللكترونات -

الشحنة  -السالبة لإللكترونات 
   e:العنصرية

 التعادؿ الكيربائي لمذرة. -
 :تفسير ظاىرة التكيرب 

استغالؿ نص عممي )أو دعامة  -
  مصورة ( يبيف تطور نموذج الذرة
واقتراح  نموذج مبسط لمذرة الذي 
يسمح بتفسير الظواىر المرتبطة 

 – الش حف الكيربائيبالتكيرب ) 
بائية( ومبدأ النواقؿ والعوازؿ الكير 

انحفاظ الشحنة الكيربائية اثناء 
 التكيرب
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وخصائص 
التيار 

الكيربائي في 
النظاـ 

 المتناوب

التيار الكيربائي 
المتناوب في 
االستخدامات 

التكنولوجية في 
المنزؿ وفي 

 المجاؿ الميني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االلكترونات أثناء انتقاؿ  -
 التكيرب

 النواقؿ والعوازؿ الكيربائية  -
 مبدأ انحفاظ الشحنة الكيربائية -

 التيار الكيربائي المتناوب -3
 – المتغّيرالتوتر الكيربائي  -

 إنتاج التيار الكيربائي المتناوب
  :التوتر الكيربائي المتناوب 
خصائص التوتر الكيربائي  -

 المتناوب:
o القيمة األعظمية 
o  الدور 
o  وحدة القياس:  -التواتر

 (Hertz-Hzاليرتز)
o التوتر المنتج  -التوتر األعظمي 
تعييف خصائص التوتر  -

 المتناوب براسـ االىتزاز الميبطي 
 متيار المتناوبالمنتجة لشدة ال -
 مبدأ إنتاج التوتر المتناوب -

 التيار إلنتاجتحقيؽ تجربة  -
 المنّوب باستخداـ  المتناوبالكيربائي 

  (ةوشيع أماـ)دوراف مغناطيس 
معاينة التيار المتناوب باستخداـ  -

جياز راسـ االىتزاز الميبطي )تغير 
مقادير المميزة ييف القيمة التوتر( وتع
 لمتوتر المتناوب 

نواع أخرى ؽ لمعاينة أتحميؿ وثائ -
 مف التوترات المتغيرة ألغراض مختمفة 

 

يعرف مبدأ إنتاج التوتر : 1مع
 المتناوب

يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب  -
 ألمثمة مف االستخدامات اليومية

يعرؼ مواصفات التوتر الكيربائي  -
 لمقطاع

: يميز بين التيار الكيربائي 2مع 
 المستمر والمتناوب

 .يعرؼ  خصائص التيار المتناوب -
األعظمي  يقيس كال مف التوتر -

 والتوتر المنتج 
 يستنتج التواترو  الدوريقيس  -
مقدار بعض التواترات  يعرؼ رتبة -

  .لمنابع التوتر المتناوب
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يأخذ 

االحتياطات 
األمنية 

الضرورية عند 
التعامؿ مع 

تشغيؿ  األجيزة 
الكيربائية 

 ةوالكيرومنزلي
بالتيار   المغذاة

 المتناوب  
 

 األمن الكيربائي-4
  مأخذ التوتر الكيربائي في

 القطاع:
 األرضي -الحيادي -الطور
  حماية الدارة الكيربائية

 واألشخاص:
المنصيرة  -التوصيؿ األرضي -
 القاطع  –
 الشدة الزائدة -استقصار الدارة -
 قواعد األمف الكيربائي -
 أخطار التيار الكيربائي  -
 

معاينة مأخذ القطاع لمتغذية بالتوتر   –
الكيربائي المتناوب واكتشاؼ المرابط 

األرضي(،  -الحيادي -الثالثة )الطور
ودور كؿ منيا والطريقة العممية 

  .لمكشؼ عنيا
تحقيؽ تجارب عمى نموذج مخبري   –

يحاكي  تغذية أجيزة كيربائية بالتوتر 
التناوب إلبراز دور كؿ مف المنصيرة 

والقاطع والتوصيؿ األرضي  في 
حماية عناصر الدارة الكيربائية 

 وحماية األشخاص
تحميؿ وثائؽ تتضمف مخططات   –

لدارات كيربائية الكتشاؼ خمؿ في 
التوصؿ د صالحماية واقتراح الحموؿ ق

 الى الئحة لقواعد األمف الكيربائي
 )حماية األشخاص واألجيزة(

: يعرف طرق حماية الدارة 1مع
 الكيربائية

 يميز بيف الطور والحيادي واألرضي –
يبرر استعماؿ كؿ مف المنصيرة   –

 والقاطع في منشأة كيربائية منزلية
: يأخذ االحتياطات األمنية 2مع

الضرورية عند تشغيل األجيزة 
 الكيربائية 

يعرؼ رتبة قيـ المقادير الكيربائية   -
  التي تمثؿ خطرا عمى اإلنساف

يكشؼ عمميا عف الطور في دارة  -
 كيربائية

يحتـر قواعد األمف الكيربائي في بناء  -
 منشأة كيربائية أو تشغيؿ جياز

والقاطع في  يستعمؿ المنصيرة -
الدارات الكيربائية مف أجؿ األمف 

 الكيربائي
يكشؼ عف خمؿ في مخطط لدارة  -

  كيربائية
  :ليا خمال عمى مستوى األمف الكيربائي في تشغيؿ منشأة كيربائية ويقترح حموال ناجعة فييا  يكتشؼ وضعيةوضعية إدماج التعممات 
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الكفاءات  الميادين
 الختامية

 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط من الوضعيات التعممية الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة

المادة 
 وتحوالتيا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مشكالت يحؿ
 الحياة مف

اليومية، 
متعمقة 

بتحوالت 
في  المادة 

المحاليؿ 
، المائية
موظفا 

نموذجي الذرة 
والشاردة ومبدأ 

انحفاظ كؿ 
مف الكتمة 
 والشحنة

 
 
 
 

محموال يحضر 
مائيا  

الستخدامات 
تجريبية ويحقؽ 
تجارب لتحوالت 

كيميائية 
مستخدما 

التجييز المناسب 
ومحترما قواعد 

 األمف
 

 
 
 

 الشاردة والمحمول الشاردي  .1
المحاليؿ الجزيئية والمحاليؿ   -

 الشاردية
حامالت الشحنة الكيربائية في  -

الشاردة المحاليؿ المائية الشاردية: 
  الموجبة والشاردة السالبة

 وصيغتيا الشاردة البسيطة  -
 ةالكيميائي

 الشاردة المركبة  –
التعادؿ الكيربائي لمحموؿ مائي -

 شاردي.
لنوع كيميائي  الصيغة االحصائية -

 شاردي صمب
الشاردية  لمحموؿ مائي  الصيغة - 

 شاردي.  

تطرح مشكمة وضعية تجريبية   -
المحاليؿ  النقؿ الكيربائي لبعض

والتوصؿ الى تبرير ىذا   المائية
الكيربائي بتواجد حامالت النقؿ 

الشحنة الكيربائية في المحاليؿ 
 المائية الناقمة

إنجاز تجربة ىجرة الشوارد  -
دراج لتبرير النقؿ الكيربائي  وا 

حامالت الشحنة بنوعييا    مفيـو 
 السالبة(الشاردة )الشاردة الموجبة و 

مف قراءة  وتحميؿ ممصقة  --
قارورة ماء معدني  يتـ  التعرؼ 

الشوارد  الموجودة   بعض عمى
 فيو

 : يوظف مفيوم الشاردة 1مع
يميز بيف المحموؿ الجزيئي  -

والمحموؿ الشاردي عف طريؽ النقؿ 
 الكيربائي

 والشاردة    يميز بيف الذرة -
يميز بيف الشاردة الموجبة  -

 والسالبة
يوظف مبدأ التعادل :  2مع

  الكيربائي في المحمول
يكتب الصيغة الشاردية لمحموؿ  -

 شاردي باحتراـ التعادؿ الكيربائي لو
يميز بيف الصيغة االحصائية لنوع  -

كيميائي شاردي صمب والصيغة الشاردية 
 لممحموؿ  المائي الموافؽ لو

 

 سا 13

التحميل الكيربائي البسيط  .2
 لمحمول مائي شاردي

لممحموؿ  الكيربائي البسيطالتحميؿ  -

تحقيؽ تجربة التحميؿ  -
الكيربائي البسيط  )لمحموؿ كمور 

كمور القصدير(  ؿأو محمو الزنؾ 

 : يحقق تحميال كيربائيا بسيطا1مع
ينجز تركيبة تجريبية  تسمح لو  -

بتحقيؽ تحميؿ كيربائي بسيط لمحموؿ 
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يستفيد مف 
خصائص 
التحوالت 

الكيميائية  في 
المحاليؿ  

المائية 
 في  الشاردية

التطبيقات 
 مفالعممية 

 الحياة اليومية
 
 
  

يوظؼ مفيـو 
الشاردة لمتعبير 
عف التحوالت 
الكيميائية التي 

تحدث في 
 وسط شاردي 

 الشاردي: 
o الشوارد( حركة حامالت الشحنة( 
o  عند كؿ النصفية معادلة ال

 .)الميبط والمصعد(مسرى 
مبدأ انحفاظ  –مبدأ انحفاظ الشحنة   -

 الذرات 
معادلة التفاعؿ المنمذج لمتحميؿ  -

 الكيربائي. 
 

 مف أجؿ:
o  تفسير النقؿ الكيربائي

 الشارديةلممحاليؿ 
o   النصفية لمتفاعؿكتابة معادلة 

عند كؿ مسرى ثـ استنتاج معادلة 
التفاعؿ المنمذج لمتحميؿ الكيربائي، 

بتحقيؽ مبدأي انحفاظ  الكتمة 
 والشحنة الكيربائية 

 

 شاردي
يكشؼ عف نواتج التحميؿ    -

 الكيربائي 
 : يفسر التحميل الكيربائي 2مع
الكيربائي في  التياريفسر مرور   -

 دارة التحميؿ الكيربائي
يميز بيف النقؿ الكيربائي في   -

 المعدف والنقؿ في المحموؿ الشاردي
 المعادلة النصفية لمتفاعؿيكتب   -

 عند كؿ مسرى موظفا مبدئي االنحفاظ
يكتب معادلة التفاعؿ المنمذج  - 

 لمتحميؿ الكيربائي.

التحوالت الكيميائية في  .3
 المحاليل الشاردية  

تحوالت كيميائية تتدخؿ فييا   -
 الشوارد:

o  مع معدف  محموؿ حمضيتفاعؿ 
o  معدف معمحموؿ ممحي تفاعؿ 
o  ممح حمضي معمحموؿ تفاعؿ 
انحفاظ الذرات والشحنة  -

 تحقيؽ التجارب التالية: -
مع حمض كمور الماء  تفاعؿ  -

أو  معدف ) الزنؾ أو األلمنيـو
 (الحديد

محموؿ كبريتات النحاس  تفاعؿ  -
 الحديد  معدف مع
ممح  معحمض كمور الماء  تفاعؿ -

)الرخاـ،  كربونات الكالسيـو

:يكشف عن بعض األنواع  1مع
 الكيميائية

يكشؼ عف بعض الشوارد المعدنية  -
 باختيار الكاشؼ المناسب

يكشؼ عف بعض األنواع الكيميائية  -
 الجزيئية بالطريقة المناسبة

: يكتب معادلة التفاعل المنمذج 2مع
لمتحول الذي يحدث في المحمول 
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 الكيميائيفي التفاعؿ الكيربائية 
 
 

 الطباشير(
 مف أجؿ:

 الكشؼ عف بعض النواتج -
الكيميائية نمذجة  التحوالت  -

  ة بتفاعالت كيميائيةالحادث

 الشاردي
يكتب معادلة تفاعؿ محموؿ حمضي  -

 مع معدف
يحتـر مبدأي انحفاظ الذرات )عددا  -

ونوعا( وانحفاظ الشحنة عند كتابة 
 الكيميائي معادلة التفاعؿ

. يأخذ االحتياطات االمنية 3مع
عند تحقيق تحول  الضرورية
  كيميائي.

والتجييز  الزجاجياتيختار  -
 لتحقيؽ التحوالت الكيميائية ةالمناسب

في  قواعد األمف والتعميماتيحتـر  -
القفازات، إنجاز التجارب في المخبر ) 

   النظارات،...(
  التفضيض(  مي األشياء بمعدف مختار)الغمفنة،تحميؿ وثيقة تتعمؽ بط : إدماج التعمماتوضعية 
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 الزمن معايير ومؤشرات التقويم التعمميةأنماط من الوضعيات  الموارد المعرفية مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميادين

الظواىر 
 الضوئية

 
 
 

 مف مشكالت يحؿ
 اليومية الحياة

 متعمقة بالرؤية
وغير  المباشرة

 لألجساـ  لمباشرةا
المرآة  فيالصورة )

المستوية(، 
بتوظيؼ نموذج 
الشعاع الضوئي 
 وقانوني االنعكاس

 
 
 
 
 

 
 
 
يقدر أبعاد  -

ومواضع األجساـ 
باستخداـ نموذج 

الشعاعي الضوئي 
 في الرؤية المباشرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختالف أبعاد منظر الشيء -1
 زوايا النظرحسب 

الرؤية المنظورية: تغير شكؿ  -
الجسـ بتغير وضعيتو بالنسبة 

 لمعيف
مجاؿ الرؤية المباشرة: شروط  -

 رؤية كاممة أو جزئية لجسـ 
 زاوية النظر)القطر الظاىري( -
 قياس زاوية النظر)الوحدات(    – 
تقدير أبعاد جسـ وتحديد   -

 طريقة "التثميث"  -موقعو

مالحظة اختالؼ أبعاد وأشكاؿ  -
عند الرؤية  حولنا أجساـ مف
 )الرؤية المنظورية( المباشرة 

وتفسير ذلؾ باالعتماد عمى مفيـو 
زاوية النظر ونموذج الشعاع 

 الضوئي
تحديد توظيؼ طريقة التثميث ل  -

مواضع وأبعاد أجساـ بعيدة  
 بالنسبة لمراقب. 

: يستخدم زاوية النظر لمقارنة 1مع
 األبعاد

 يعرؼ زاوية النظر -
زاوية النظر وارتفاع يربط بيف  -

 الجسـ
يعبر عف زاوية النظر بالدرجات  -

 فاوالرادي
 : يقدر مواقع وابعاد األجسام2مع

يستخدـ طريقة "التثميث" في  -
 جسـ بالنسبة لمعيف تقدير موضع

يستخدـ طريقة التثميث في تقدير  -
 أبعاد جسـ والمسافات 

 سا 13 

صورة جسم معطاة بمرآة  -2
 مستوية

 المرآة المستوية  -
 صورة جسـ بواسطة المرآة -

 المستوية
 خصائص الصورة  -

تحقيؽ تجارب يتوصؿ  بيا الى  -
خصائص صورة جسـ معطاة 

تجربة  بواسطة مرآة مستوية)مثاؿ:
 (.الشمعتيف

: يعرف خصائص صورة جسم 1مع 
 معطاة بواسطة المرآة 

 يحدد أبعاد الصورة -
 يحدد موضع الصورة -
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يحدد صورة جسـ 
بواسطة  مرآة 

مستوية  مستخدما 
 قانوني االنعكاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوظؼ ظاىرة 
ومجاؿ  االنعكاس
في الحياة  الرؤية 
 اليومية 

 االنعكاسقانونا -3
الشعاع   -السطح العاكس -

نقطة  -مستوي الورود   -الوارد
الناظـ  لمسطح العاكس  -الورود

زاوية الورود  -عند نقطة الورود
زاوية  -الشعاع المنعكس -

 االنعكاس
 قانونا االنعكاس  -
لمعطاة لجسـ رسـ الصورة ا -

 بواسطة مرآة مستوية 

المرآة ب االنعكاس إنجاز تجربة -
لموصوؿ الى قانوني   المستوية 
 االنعكاس 

وضعيات تطبيقية يتـ فييا   -
رسـ صورة نقطة مف جسـ ثـ رسـ 

 ومنمميزة  صورة مجموعة نقاط 
 لرسـ صورتو المعطاة بمرآة مستوية 

 

 
 : يوظف قانوني االنعكاس 2مع -
يستخدـ نموذج الشعاع الضوئي  -

وقانوني االنعكاس  لتحديد صورة 
  جسـ بالنسبة لمرآة مستوية

 
يوظف ظاىرة انعكاس  -3مع

 الضوء
يستخدـ مرآة مستوية لتوجيو  -

 الضوء لجية مفضمة
يستخدـ مجموعة مف المرايا  -

 المستوية لمرؤية غير المباشرة

 مجال المرآة المستوية -4
 مجاؿ المرآة المستوية  -
 المرآة الدوارة  -
 

ذات استخداـ مرايا مستوية  -
أشكاؿ وأبعاد مختمفة وفي  عدة 

وضعيات لمعيف  لمتأكد مف إمكانية 
رؤية جسـ، ومنو تحديد مفيـو 

مجاؿ الرؤية لممرآة بالنسبة 
 لمشاىد.

تحديد  تجريبية تتطمبوضعية  -
موضع صورة جسـ بالنسبة لمرآة 

 : يوظف مجال المرآة المستوية1مع
يا مجاؿ مرآة مستوية يحدد ىندس -

حسب موقع العيف وشكؿ وأبعاد 
 المرآة

 جسـ مفصورة يتوقع رؤية    -
مرآة مستوية  بواسطة  عدميا 

 معتمدا عمى مفيـو مجاؿ المرآة
 خصائص دوران المرآةيوظف : 2مع
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يحدد زاوية دوراف الشعاع  - مستوية عندما تدور بزاوية معينة    
 المنعكس  بمعرفة زاوية دوراف المرآة 

بدوراف يحدد تغير مجاؿ الرؤية  -
 المرآة

 قوانيف االنعكاس والرؤية غير المباشرة بتوظيؼوضعية يطمب فييا تحديد ارتفاع جسـ : وضعية إدماج التعممات 
 

 قائمة المشاريع التكنولوجية المقترحة : 
 .ة متوسطرابعالسنة ال 

 

عنوان المشروع  الرقم
 التكنولوجي

 وظيفة المشروع التكنولوجي

 والعمؿ في وضع آمفلتوفير الجيد والماؿ  في االستخدامات اليومية  االستفادة مف اآللة البسيطة اآلالت البسيطة 1
 االستفادة مف استرجاع النفايات لمتخفيؼ مف الكمفة االقتصادية استرجاع النفايات 2
  مصادرىا وعمى البيئةعمى معالجة المياه لالستخدامات اليومية مع الحفاظ  مطيرات الماء 3
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 كيفية وضع المنياج حيز التطبيق -5
 توصيات تتعمق بوضع المنياج حيز التطبيق -5-1

تعد وثيقة عممية لما اتت بو مف تنظيـ لمضاميف المنياج مف الجيؿ الثاني، ىذه النسخة في  ،وثيقة المنياج
العمؿ الذي يأخذ بعيف االعتبار نتائج التقييمات السابقة وخاصة  ،متطمبات التغيير أكثر انسجاما معورؤية 

ويبرز مقيـ الوطنية  والمواقؼ واالتجاىات العممية  لترسيخ أكثر  يسعى الى فالمنياج   .المقاربة بالكفاءاتب
كما  .يذمع التأسيس إلى المفاىيـ العممية  في ىذه المرحمة مف المسار التعممي لمتمم، دور الكفاءات العرضية

عمى تطوير كفاءات ذات طابع عممي بانتياج  المنظور البنائي الذي يساعد أف المنياج يراعي في مضامينو 
كما تساعد لتعميـ ااألستاذ عمى تخطيط وسيمة مفضمة تساعد وىو   .المسعى العممي واستقصاء المعمومات

 المراحؿ الالحقة مف تعممو.كذا اسمة و التمميذ عمى اكتساب االستقاللية في تعمماتو في ىذه المرحمة الح
األىداؼ العامة لتدريس العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا والموارد المعرفية والمنيجية تتضمف  فوثيقة المنياج 

مع الوثيقة ، والسموكية المطموبة  لتحقيؽ الكفاءات األساسية كحد أدنى لدى ىذه الفئة مف المتعمميف. وىي 
تمثؿ األدوات األولى التي تكوف بحوزة  ، ووما تقترحو مف توجييات لشرح المرافقة التي تكمؿ رؤية المنياج 

 األستاذ لتنفيذ المنياج. 
إلى األساسيات التربوية والبيداغوجية والكفاءات المينية التي يجب تتوفر لدى األستاذ، نقدـ  باإلضافة

 خداـ وثيقة المنياج.التوصيات العامة بخصوص است
 وثيقة المنياج محتويات 
 الذي يحدد مممح التخرج مف مرحمة التعميـ المتوسط،  جدول المالمحنجد  في مقدمة المنياج : تنظيـ الكفاءات

الكفاءات لألطوار ولمسنوات  ثـ  الكفاءات الشاممةتدرج مف مصنفة تتضمف الكفاءات التي  ت في شكؿ 
 مركباتالتي تتحقؽ في نياية تناوؿ ميداف مف مياديف المنياج، وىذه األخيرة توضح أكثر مف خالؿ  الختامية
بو . كما نجد أيضا في جدوؿ البرامج أىـ المعايير والمؤشرات الخاصة وؿ البرامج(د)التي نجدىا في ج الكفاءة

. أما مف خالؿ وضعيات مركبة  جةمبر الم، التي تمكف مف تنمية الكفاءات الكفاءةموارد  لتكوف وسيمة لتقييـ 
بخصوص الكفاءات العرضية والقيـ والمواقؼ فنجدىا في مقدمة جدوؿ البرنامج وىي أىداؼ طويمة المدى التي 

المرحمة المتوسطة، وتظير بشكؿ ضمني أو صريح في يجب االىتماـ بيا ومتابعتيا طيمة مراحؿ التمدرس مف 
  .مركبات الكفاءة

  نظمت المحتويات التي ينظر إلييا كموارد لتأسيس الكفاءات وتنميتيا، حيث صنفت إلى   :تنظيـ المحتويات
 جزئيف أساسيف: 
كالحقائؽ والمفاىيـ  المييكمة لممادة في بعدىا الفيزيائي والكيميائي،العممية  أىـ المعارؼوىي  :موارد معرفية

 .التالميذ اكتسابيا مف طرؼبغي نوالقواعد والنماذج التي ياألساسية والمبادئ والنظريات 
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الكفاءات العرضية التي ينبغي تأسيسيا أىـ   ساليب وكذااألىي مختمؼ الطرائؽ والتقنيات و : منيجية دموار 
 كأدوات ضرورية تجند مع المعارؼ عند ممارسة الكفاءة.

 ضمف كؿ ميداف مف مياديف  ،يو يضـفىو الجدوؿ األـ الذي يمثؿ مضموف المنياج،  :جدوؿ البرنامج
  نظاما متكامال لألىداؼ المستيدفة وموارد الكفاءة والوضعيات التعممية وبعض معايير تقييـ الموارد. ،المنياج

لما يتطمبو تنفيذ المنياج انطالقا مف الكفاءة الختامية )لمميداف( الى معايير تنظيما متماسكا  وىي منظمة 
مية  المقترحة وما يناسبيا مف موارد معرفية ، دوف أف نغفؿ الكفاءات العرضية التقييـ مرورا بالوضعيات التعم

 وضعة لصفتيا العرضية.مالتي توجد في مقدمة جدوؿ البرامج وىي غير مت
 كيف نقرأ الوثيقة ؟ 
  والكفاءات الشاممة  )مالمح التخرج( بدءا مف المالمح النيائية ات القراءة الشاممة لمنظومة الكفاءضرورة

، تمثؿ لألستاذ األىداؼ المتوخاة مف المنياج ية الى الكفاءات الختامية في سيرورة توضيح وتخصيصو السن
تحضيره لألنشطة التعممية كؿ مراحؿ تطبيؽ المنياج سواء في كمعالـ تنير لو الطريؽ وال تغيب عف ذىنو في 

 .لمتقييـ أو
  موارد منيجية والوحدودىا  ونوعيا كم المعارفتحدد ما تتطمبو الكفاءة  من قراءة جدوؿ الموارد التي

)الكفاءات المرتبطة أساسا بالمادة؛ مثال  بالعمؿ التجريبي، اتباع المسعى العممي،  ككفاءات عرضية ضرورية
ب األمر تجنيد البحث واستغالؿ المعمومات ..الخ(، ىذه الموارد أساسية لتحقيؽ الكفاءة المطموبة ولكف قد يتطم

تكوف أيضا محؿ استرجاع أو تعمـ يحتاجيا التمميذ في بعض المواقؼ التعميمية، حيث كفاءات قبمية   و معارؼ 
 )كفاءات المواد األخرى كالرياضيات مثال(

 يط لعمميات التعميـ والتعمـ خطعداد الوضعيات التعممية والتإل: وىو المصدر األساسي قراءة جدوؿ البرنامج
، والتقويـ. فيو بيذا الشكؿ المترابط يسمح برؤية متكاممة لمخطط تنفيذ المنياج عمى مستوى ميداف مف المياديف

 ويقرأ الجدوؿ أفقيا مف الكفاءة الختامية الى معايير ومؤشرات التقييـ: 
o دوؿالتي توجد في مقدمة الج ةتتكامؿ مع الكفاءات العرضيالتي الكفاءة الختامية ومركباتيا  تمثؿ 
o  المستيدفة بشكؿ مفاىيـ ولكف أيضا بشكؿ ميارات وقواعد عمؿ وتقنيات المعرفية بالموارد الجزء الخاص، 

الحد األدنى األساسي الواجب التمكف منو مف  "وحدات تعممية". تبقى ىذه الموارد المعرفية  ضمف وىي منظمة
وفؽ  تجدد باستمرار مف وحدة ألخرىوىي ت، الكفاءة استظيارطرؼ التالميذ ليكوف باستطاعتو تجنيدىا في 

دماجيا  .المنطؽ الداخمي لممادة، أي حسب تطور المفاىيـ وا 
o " تمثؿ االطار العاـ التي تكوف عميو األنشطة التعممية التي يتبناىا األستاذ عند أنماط من الوضعياتأما "

حيث يتيح لألستاذ االختيار االعداد ليا وبرمجتيا في الحصص التعممية. ىذا االطار مصاغ بشكؿ عاـ ب
الوسائؿ والمقاربة المنيجية التي يراىا مناسبة لتحقيؽ األىداؼ التعممية. يستعيف و األفضؿ لألنشطة التعممية  

األستاذ في ذلؾ بالتوجييات المقدمة في الوثيقة المرافقة لممنياج  قد  تقترح "مشكالت" تتطمب البحث فييا مع 
 جديدة أو تجاوز عوائؽ ابستيمولوجية مرتبطة بالمفاىيـ الجديدة. التالميذ بيدؼ إرساء معارؼ
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مشكؿ تيدؼ الى  -نذكر أف الطابع الغالب لألنشطة التي تقترح تكوف بشكؿ: وضعيات تجريبية أو وضعيات
أو متابعة مشروع  ومعالجتو أو اتخاذ قرار حوؿ جممة مف الحموؿ  إرساء مفاىيـ جديدة أو معالجة خمؿ تقني

 أو وضعية إدماجية لمتقييـ. تكنولوجي أو بحث توثيقي 
o تمثؿ جممة اختيارية مف بعض المعايير التي نراىا أساسية ووجيية لتقييـ الكفاء. م معايير ومؤشرات التقوي

غت بالدرجة األولى في شقيا المعرفي والمياري وكذلؾ السموكي. وصي تقييم المواردوىي تتوجو أوال الى 
 ة عندما تتحدد الوضعية الخاصة بالتقييـ.أالمؤشرات بحيث تكوف قابمة لالستغالؿ ولكف قد تحتاج أكثر الى أجر 

 وقد يجد األستاذ معايير أخرى ومؤشرات تسند ىذه األخيرة وليا االضافة لتقييـ أفضؿ لمكفاءة.
o  عند التفكير في إعداد األنشطة التعممية يجدر بنا الرؤية وأنماط الوضعياتالمعرفية التفاعل بين الموارد :

معايير التقويـ نحو الموارد لتحديد األىداؼ المعرفية والمحتوى الدراسي مف جية، و نحو المتزامنة باالتجاىيف: 
ضية لتحديد أدؽ لنفس األنشطة وطبيعتيا والمنيجية المالئمة. بينما الكفاءات الخاصة بالمادة والكفاءات العر 

 تساعد عمى تحديد وضعيات المشكؿ لمتعميـ ولمتقييـ وكذا البعد السموكي.
 التخطيط لمتعممات 

األولى لألستاذ قبؿ إجراء النشاطات والتقييـ. وىي مف الكفاءات إف التخطيط لمتعممات تعد الميمة األساسية 
ؿ ميذ. ويتمخص األمر في برمجة مجالمينية والتربوية التي يقوـ بيا في بداية أي مشروع بيداغوجي مع التالم

النشاطات التعميمية / التعممية عمى مرحمة متوسطة المدى.  والمطموب إنجازه في ىذا الصدد ىو "مخطط 
إجراء التعممات لبناء كفاءة"، وىو سمسمة مترابطة مف الوضعيات التعممية تيدؼ الى التدرج في  إرساء الموارد 

ة لميداف مف المياديف. وعميو نوصي ببعض االجراءات التي تساعده عمى بموغ األساسية لبناء الكفاءة الختامي
 :ىذا االنجاز

  وبات والتصورات القبمية لدى التالميذ عالدافعية والكشؼ عف الص إلثارة وضعية لالنطالقالتفكير في 
  لموقوؼ عمى المكتسبات الضرورية عند التالميذ قبؿ بدء التعمـ تقييم تشخيصيإجراء 
  أو مركبة تيدؼ لبناء معارؼ جديدةوحدة كؿ وضعية تمثؿ ، متدرجة وضعيات تعمميةبناء المخطط بشكؿ. 

 وتكوف الوضعيات التعممية المقترحة  تتضمف مختمؼ األنشطة التعممية  التي  تكوف بشكؿ: 
o وغالبا ما  ،تجاوز تصور خاطئ االجابة عمى تساؤالت مطروحة ، مشكؿ تنتيي بحؿ المشكؿ-وضعية

 تتوج باكتساب معارؼ جديدة أو تطوير مفاىيـ سابقة 
o مشكؿ لمبحث عف معالجة مشكؿ تكنولوجي أو اختيار حموؿ أو معالجة خمؿ أو اتخاذ قرار -وضعية 
o ار البحث التوثيقي والبحث عف المعمومات سوتتخذ ملمبحث عف أجوبة لتساؤالت مطروحة  وضعية

 ومناقشتيا
o التعممات  إلدماجمشكؿ –وضعية 
o وضعية لتقييـ المكتسبات والمعالجة  البيداغوجية 
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  ما يقترحو االطار العاـ لموضعيات التعممية في جدوؿ البرنامج ومف وىذا باالستفادة م األنشطة التعمميةتحديد
حتفظ ، وكذا األنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي، بحيث في النياية نالتوجييات المقدمة في الوثيقة المرافقة

واالكتفاء بالضروري منيا. ىذه األنشطة يطبعيا الطابع العممي  الذي قؽ األىداؼ حشاطات التي تنبأىـ ال
يعتمد عمى المسعى التجريبي في بناء المفاىيـ والذي يتيح لمتالميذ فرصة القياـ بالمالحظات التجريبية واقتراح 

عند صورات جمع الت التي برزت عند مرحمة وفرضيات البحث وتنفيذ بروتوكوالت تجريبية الختبار اآلراء 
 التالميذ.

  ة النشاطات العممية التي تعتمد عمى التجريب كوسيمة  مفضمة ي: تعد األعماؿ المخبر األعمال المخبريةإدراج
واج لموصوؿ الى الحقائؽ العممية. واألعماؿ المخبرية تبرمج في الحصص التي يكوف فييا العمؿ باألفواج ) أف

 .مصغرة، ثنائيات(، وتندرج ضمف المخطط  العاـ 
  مع األخذ بعيف االعتبار العمؿ  ،التي تتطمبيا األنشطة التعممية، كما وكيفا الوسائل التعميميةالتفكير في

 باألفواج الكبيرة أو المصغرة.
  والتأكد مف امتالكيا ولكف أيضا أثناءىا تعمميةالوضعية البعد نياية  أو الموارد  تقييم التعمماتالتفكير في ،

 .لدى التالميذ. وكذا معالجة التعثرات الحاصمة قبؿ التقدـ في المواضيع
  المكتسبة خاصة منيا ذات الطابع المنيجي كالتدرب عمى القياس، استخداـ  لتطبيق المعارف صاقتراح فر

رة تجريبية ربط عناصر تركيبة تجريبية، وسائؿ، التحكـ في قاعدة حساب، رسـ أو قراءة مخططات، الخ ميا
 ..الخ

 مع اعتبار الزمف   ،متابعلعمى الحصص بما يتالءـ وطبيعة األنشطة التعممية  وأىمية اليدؼ ا توزيع الزمن
 . وقدراتيـ ىو الزمف المخصص لمتمميذ الذي يأخذ في الحسباف وتائر تعمميـ

 عند االنتياء مف تنفيذ المخطط ، قصد التقميؿ  البيداغوجيعالج ملت خطة االتفكير في تضميف  مخطط التعمم
 مف االخفاقات المترتبة عف التطبيؽ لفعمي الذي قد يجانب ما كاف متوقعا .

 جراء التعديالت  الضرورية ، أي تقييـ الخطة بكامميا التفكير في تقييـ نتائج التطبيؽ لتحسيف وتكييفيا وا 
 .شروعتحقيؽ أفضؿ لمم تطبيقيا الحقا مف أجؿ

 توصيات تتعمق بمدونة الوسائل التعميمية -5-2
يتطمب تنفيذ منياج العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا  وسائؿ تعميمية ضرورية لبرمجة  وتسيير الوضعيات التعممية مع 

أو األعماؿ  التالميذ سواء في األنشطة التعممية الفردية أو في عمؿ األفواج أو تقديـ التجارب التوضيحية لمعروض
والوسيمة التعميمة بمفيوميا العاـ ىي كؿ أداة بسيطة أو مركبة مف مواد . أو إنجاز المشاريع التكنولوجيةالمخبرية 

تقديـ األنشطة ذات األستاذ تحقيؽ أىداؼ تعميمية  و  بصرية التي تساعد-وأدوات وتجييزات مخبرية ووسائؿ سمعية
بقاء أثره.الطابع العممي خاصة، وبالتالي توفير شر  ومجاؿ الوسيمة التعميمية مجاؿ  وطا أفضؿ لتعمـ التالميذ وا 

التركيبات التجريبية التي تتطمب عدة إجراءات لمتحضير وقواعد عمؿ واسع يمتد مف الخبرة المباشرة والنماذج إلى 
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/القسـ أو ومحاذير. وال تكاد حصة تعميمية تخمو مف استخداـ ىذه الوسائؿ، سواء في الحصة التي تجمع فوج
وربط المفاىيـ المجردة بالعالـ  في تقريب األفكارالتعميمية ليا أىمية  الوسائؿفإف وعميو،  . األفواج المصغرة

 .المالزمة ألغمب الوضعيات التعمميةاألنشطة التجريبية الواقعي مف خالؿ مختمؼ 
 استخداميا، منيا:الخاصة بإف تفعيؿ دور الوسيمة التعميمية يتطمب احتراـ بعض القواعد  

  :قبؿ االستخداـ 
 تالءـ مع األىداؼ المتابعةت بحيث ىااختيار  -
  استخداميا مف طرؼ التالميذ تتالءـ مع إمكانية اختيارىا بحيث  -
ال يجب كما وكيفا في المؤسسة  التأكد مف توفرىا -  التفكير في الوسائؿ البديمة، وا 
 قبؿ االستخداـ  وتييئة شروط استخداميا )منابع الطاقة، تييئة المكاف، ..( تجريبيا  -

 أثناء االستخداـ: 
 ؛المحاذير المطموبةتقديـ التعريؼ بيا وبطريقة عمميا،  -
 ؛عرضيا واستخداميا في التوقيت المناسب -
 .عرضيا واستخداميا في المكاف المناسب لممشاىدة مف قبؿ الجميع -

 :بعد االستخداـ 
نواحي الخمؿ لمتفكير في تعويضيا ببدائؿ  الوقوؼ عمىمف حيث النجاعة وسيولة االستخداـ  و تقويـ الوسيمة:  -

 ؛أخرى وتحسيف العمؿ بيا، وكذا الطريقة المالئمة لحسف االستفادة منيا
 ...: التنظيؼ، الحفظ، التخزيفتياصيان  -
 المحيطمواد وأدوات ديمة واستغالل بالوسائل ال .1
  األنشطةأىداؼ يعد المحيط القريب مصدرا ىامة لصناعة بعض الوسائؿ التعميمية التي تحقؽ  كثيرا  مف 

التي يبرمجيا األستاذ. يكفي الوعي بأىميتيا والتوجو إلييا العممية والمخبرية وإلنجاز المشاريع التكنولوجية 
والتي   لبيداغوجية لموسائؿ المعدةوبنفس األىمية ا ، غير مكمفة وتطويعيا لمحصوؿ عمى وسائؿ رخيصة 

 بما يسمح بتغطية "النقص" مف الوسائؿ. تقتنييا المؤسسة. فالمحيط غني بالمواد األولية 
جمب القدر الكافي مف المواد عمى   ،مع كؿ الفريؽ التربوي ،العمؿيحتاج األستاذ  ،وجوتولتفعيؿ ىذا ال 

خشبية،  الصفائح واألسالؾ المعدنية ، ألواح الورؽ المقوى مثؿ: األلواح ال  المواد المسترجعة األولية  مف
....، القطع والعناصر المشكمة لبعض األدوات التكنولوجية بعد تفكيكيا، بعض العناصر والبالستيؾ ، 

المكممة والممحقات واألدوات البسيطة  التي يمكف أف يساىـ فييا التالميذ )خيوط، شمع، براغي، مسامير، 
 كيربائية، ...الخ( دبابيس، أعمدة

  ،إشراؾ التالميذ في صنع بعض التركيبات التجريبية  كمشاريع تكنولوجية لتطبيؽ بعض المكتسبات في المادة
ولكف في حدود ما يسمح بو الوقت وتحت االشراؼ التاـ لألستاذ، مع تقديـ التوجييات الخاصة بمحاذير 

 الخطر واحتراـ البيئة.
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 نولوجيات االعالم واالتصالوسائل الخاصة بتكالاستخدام  .2
يمكف االستفادة مما توفره تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ. ونقصد بيا الوسائؿ  الوسائؿ التقميديةإلى  باإلضافة

المادية مف حاسوب وما يمحؽ بو مف معدات التسجيؿ والتخزيف والعرض ولكف أيضا البرمجيات  والوسائؿ األخرى 
وكذا شبكة  االنترنيت  ،النصوص وتقديـ العروض واستخداـ الوسائط المتعددة  وتحريريانات بلقراءة وتسجيؿ ال

لمتواصؿ والبحث عف المعمومات . لعؿ البرمجيات والتطبيقيات ىي التي نولييا االىتماـ األوؿ الرتباطيا 
ة ما صعب تقريب بموضوعات الفيزياء والكيمياء وما تقدمو مف محاكاة ضرورية لنمذجة الظواىر المدروسة وخاص

داخؿ المخبر نظرا لصعوبة توفير شروطيا أو لخطورتيا. ىذه البرمجيات تعد أيضا وسيمة  يا فيميا أو تحقيق
ما حسف استخداميا في الوضع والتوقيت المناسبيف مراعيف أىداؼ الموضوع وقدرة التالميذ عمى  تعميمية جيدة إذا

 استخداميا واالستفادة منيا.

  التعميمية:قائمة الوسائل 
ىذه قائمة مقترحة بالوسائؿ التعميمية التي ترافؽ تطبيؽ مناىج العمـو الفيزيائية والتكنولوجيا في التعميـ 
نجاز المشاريع  المتوسط. وىي مدونة تقترح الوسائؿ واألدوات والمواد التي يتطمبيا النشاط التجريبي وا 

 .الفردي أو بالمجموعات لمعمؿالتنظيـ  وأشكاؿلعممي طبيعة النشاط ابالتكنولوجية. العدد والكميات تتعمؽ 

 الكيرباء الميكانيك

 -  1Nحمولة قصوى:)دينامومتر( ] ربائع –
1.5N- 5N :1 / تدريجةdeciNewton ؛)

 .[(1N/ تدريجة: 10N)حمولة قصوى:  
( + 2Kgميزاف روبرفاؿ )حمولة قصوى:  –

  .(500gعمبة الصنجات )طاقـ 
 .الميزاف الرقمي –
 .صغيرةمحركات  –
 .تركيب لمسمسمة الوظيفية والطاقوية –
 .حتكاؾباال: ةالدورانيتركيب لنقؿ الحركات  –

  .بالسيور -بالسالسؿ -بالتعشيؽ –
 

 الكيرباء 
 .(1.5V- 4.5V- 9Vأعمدة: وبطاريات أعمدة : ) –
 -1.5V-4.5V-6Vمصابيح التوىج صغيرة: ) –

12V)- )صمامات ضوئية )مختمفة األلواف. 
 .مقاومة معدلة -)مختمؼ القيـ(مقاومات خزفية  –
لمتيار  6V-12V/ 5Aالتغذية الكيربائية المستقرة:  –

 .المستمر والمتناوب
 .أسالؾ  التوصيؿ –
 .قاطعة -قاطعة بسيطة -القواطع:  )مخبرية –

 .الضاغطة -البادلة–إياب -ذىاب
-متر؛ الفولط–أجيزة القياس الكيربائية : األمبير –

راسـ االىتزاز  –جياز متعدد القياس  ،متر
  .الميبطي

مجموعة لدراسة الكيرباء الساكنة: قضباف مف  –
 الكاشؼ الكيربائي -اس الكيربائيالنو  -الزجاج 
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 المغناطيسية 
إبرة  -عمى شكؿ حذوة حصاف -مغانط  )مستقيـ –

 ...( -بوصمة -ممغنطة
 حمزونية ومسطحة وشائع –

 الزجاجيات -الكيمياء 

  المخبرأدوات 
 موقد كيربائي –موقد "بنسف"  + ممحقاتو  –
 كأس "بيشر" )مختمؼ السعات( –
 حوجمة )مختمؼ السعات( –
دورؽ كروي؛ دورؽ ذو قاعدة مسطحة   –

 )مختمؼ السعات(
 (250mLمخبار مدرج ) –
 سحاحة -ماصة  –
قارورة لحفظ السوائؿ )زجاج وبالستيؾ /  –

 مختمؼ السعات(
 أنبوبة االبانة –
 التبمور(حوض مائي واسع )حوض  –
 صحف زجاجي –
أنابيب اختبار )مختمؼ األنواع/ مف الزجاج  –

 والبالستيؾ(
 Uأنبوب عمى شكؿ الحرؼ  –
 -قفازات -الممقط -ممحقات: الحامؿ –

. أنابيب زجاجية قابمة  -نظارات األمف
  -سدادات -أوراؽ الترشيح -لمتشكيؿ

 -  النماذج الكروية لتشكيؿ الجزيئات –
 .عجينة اصطناعية

  :المواد الكيميائية 
 الماء المقطر –
-النحاس -الحديدالمعادف )مسحوؽ / برادة (:  –

  -الكبريت –الزنؾ  -األلمنيـو
الصوديـو  ىيدروكسيد  -كمور الصوديـو –

 –حمض كمور الماء  -)بمورات/محموؿ( 
  -بيكربونات الصوديـو )مسحوؽ/ محموؿ(

 كبريتات النحاس )بمورات/ محموؿ(
 

 القياس الضوء
المنابع الضوئية: مصابيح شديدة االضاءة  –

 ... -قرص نيوتف  -مرشحات لونية –
مجموعة البصريات: النضد لحمؿ العناصر  –

لوحات عاتمة  -منبع ضوئي -البصرية

المسطرة  -الشريط المتري  -األطواؿ:  –
 .القدـ القنوية -الممميمترية

 المحرار الرقمي -المحرار الكحولي -الحرارة:  –
 .الزمف: ميقاتية رقمية –
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عدسات مقربة ومبعدة +  -مثقوبة + الحامؿ
 ... -حامؿ+ زجاج شفاؼ وشاؼ

مجموعة لتحقيؽ قوانيف االنعكاس) مرايا  –
 ...(-ريةمنقمة دائ -مستوية

 

 توصيات تتعمق بالتقويم -5-3
 الناحيتيف:بي االىتماـ لوعميو نو   يدؼ بالنياية الى تقييـ الكفاءة.يو  التقييـ في كؿ مراحؿ العمميات التعممية، يتـ 
  والتحكـ في الموارد  الكفاءة : الذي يستند الى المعايير الموضوعية التي نحكـ بيا عمى تحقؽالتقييم المعياري

، ولكف أيضا مج في الجزء الخاص بالتقويـ وكذا مؤشراتوافي جدوؿ البرن المعايير  : ونجد أىـالتي تستدعييا
 في استنباطيا مف الكفاءة الختامية ومركباتيا. 

يتـ تقييـ الكفاءة عمى مرحمتيف: تقييـ الموارد مف خالؿ أدوات تقييـ المعارؼ والميارات، ثـ تقييـ الكفاءة في 
عيات وضعية مف عائمة الوضعيات التي تحددىا الكفاءة الختامية، مثؿ اقراح الوضعية اإلدماجية لمتقييـ أو وض

 إدماج التعممات   
  ومف األدوات  بميا أي قبؿ أي تقييـ تحصيمي.قالتقويـ التكويني الذي يدعـ التعممات ويتجاوز الصعوبات

 المفضمة:
  ظيار التحكـ في  المركبةالوضعيات اقتراح التي ليا القدرة عمى إدماج التعممات في وضعية ذات داللة وا 

مشكؿ ذات داللة  -وضعيات الموارد )معارؼ وقدرات( وتعبئتيا والتمكف مف الكفاءة المستيدفة،  تكوف بشكؿ
. ة بالوضعية. وكأداة بيداغوجية تستخدـ شبكة التقييـ بالمعايير والمؤشرات المرتبطوتعميمات(وسندات )سياؽ 

 المشكؿ مف عائمة الوضعيات التي درسيا ولكف في سياقات جديدة.  -تكوف الوضعية
  الكفاءاتالتقييـ أثناء التعمـ بالوضعيات العممية : ىنا تستخدـ شبكات التقييـ التي تتوسع المعايير فييا الى 

لوضعيات اوبات في عونيتـ أكثر بالكفاءات التجريبية التي تقيـ قدرة المتعمـ عمى تجاوز الص ،العرضية لممادة
نجاز و  وتطبيقيا  العممية، وقدرتو عمى الفيـ الصحيح لمتعميمات المقدمة سواء بمفرده أو  ة،الميمة المطموبا 

 .تعمـ تعاوني باالشتراؾ مع اآلخريف في شكؿ 
 قؼ بتضميف شبكات التقييـ الجانب السموكي التي تعبر عف اكتساب ىذه الكفاءات االىتماـ بتقييـ القيـ والموا

 بتقدير كاؼ ليكوف جزءا أساسيا مف تقييـ الكفاءة
 يـ الذاتي وتطور تعمميـ، كما يمكف استخداـ شبكات يالمتابعة لممتعمميف لتكوف معايير لمتق لكفاءاتالتصريح با

 .الكفاءاتيقدر مدى تممكو ليذه يـ الذي يستغميا المتعمـ بنفسو ليالتق
 نتائج التقييـ بالتقويـ: حتى يكوف لمتقييـ  األثر االيجابي  عمى تطور تعممات التالميذ يجب أف يرافقو نوع  ربط

مناص  مف األنشطة التعممية  المعالجة وفؽ منظور بيداغوجية تتكفؿ بالفوارؽ الفردية بيف المتعمميف التي ال
 " .المعالجة البيداغوجيةالصعوبات التي تعترض التمميذ في إطار "منيا،  قصد تجاوز 


