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 متوّســطج التعميم الهااإلطار العام لمنممّخص 

 مهـام المدرسة 
يسخًّط يخٕنّس  نهًسضمست في كّم انًسخٕيبث انخعهيًيت. ٔنكَٕٓب حطحبظ بًسبض مسً انغبيت األ ٔيبظانج انخطبيت ٔانخعهيى نمس كبَج

ٌ يعزٔس: أذاللي ٔفكطي.  ّٕ ض، فئَّٓب ححيم إن  يك ّٕ  يُّ يُخٕس زائى انبُبء، ٔفي احّظبل بعبنى زائى انخط

 اآلحيت: انغبٌبد، نهًسضمست 2000يُبيط  23انًؤّضخ في  04 - 00حّسز انمبٌَٕ انخٕصيٓي ضلى نقض 

 يُبغي  نصا األّيت بخطليت ٔحفع انميى انًخظهت ببإلمسالو، ٔانعطٔبت ٔاأليبظيغيت.  وتغسٍز ودضح تغسٍز انششصٍخ انجؼائغٌخ

؛ »ٔانخي حكّطمسٓب ضمسًيب انضُسيت انضعائطيت ،ببَخًبئّ إن  ْٕيت حبضيريت صًبعيت يشخطكت ٔٔحيسة«حٕعيت انخهًيص 

 ؛    »ٔببنٕحسة انٕطُيت  ،ببنضعائط ٔانٕفبء نٓب ّحعهّم «ٔحًُيتنسيّ؛  »انشعٕض انٕطُي«مسيدٔحط

 الَسضبو االصخًبعي ٔانٕحسة انٕطُيت ؛اٌ بًنضيٍ ذالل حعهّى رمبفت انسيًمطاطيت  انًىاطنخ عهى انتكىٌن 

   ؛»األمسبمسي لظس انخحّكى في نغخيٍ أصُبيخيٍ في َٓبيت انخعهيى «بث األصُبيت ـبخعهيى انهغانعبنى  عهى خانتفت 

 ٍ؛»بَيطييٍ يٍ انخعهيـى اإلنعايي ٔانًضّ بٌ انضعائـكّم انشبّ «انصي يًّكٍ  ض يجضأ صًٌقغاطٍـخ انتعهٍىـتأك 

 ٔامسخمالنيخّ ت نهًخعهّىشبيهبنخًُيت انب وتغقٍتهب انجشغٌخ نًىاعصاستغجبع يكبنخ ا. 

 نهًسضمست:  يهبو  ، حّسز انمبٌَٕ انخٕصيٓي نهخطبيت رالد هظه انغبٌبدوعهى أسبؽ 

ت  - ًّ  خعهيى ؛  ٔان خطبيتانيٓ

ت انخ - ًّ  ت االصخًبعيت؛ُشئيٓ

ت  - ًّ  خأْيم.   انيٓ

 نهًسضمست انًٓبّو اآلحيت: ،انتعهٍىفً يجبل انتغثٍخ و .1

  ّك انعسانت ٔانًسبٔاة بيُٓى، ٔيكفم ـضًبٌ حعهيى شي َٕعيّت نكّم انخالييص، يحم ّٕ  ى ٔانًخّعٌ نشرظيبحٓى؛ـانًُسض انًُ

 ؛ ، نالَسيبس في يضخًع انًعطفت َظطيت ٔحطبيميت كبفيت يعبضف اكخسبةإيكبَيت  حٕفيط 

 ؛نًُٓضيت نهًعطفت انخحّكى في األزٔاث انفكطيت ٔا 

 ٔانفُّي. ٔاألزبي انعهًي انطببع شاث انخعهًّبث انعبّيت بخعًيك رمبفخٓى إرطاء 

 .ضعائطيحطبيت انخالييص عه  احخطاو انميى انطٔحيت ٔاألذالليت ٔانًسَيت نهًضخًع ان:خ االجتًبعٍخنشئانت يجبلفً . 0

ت االمسخضببت نهحبصبث األمسبمسيت نهخالييص بخٕفيط انًعبضف ٔانكفبءاثانتأهٍم يجبلفً  .0 ًّ ٔانًٓبضاث  ، نهًسضمست يٓ

 ْب في انحيبة انيٕييت.امسخزًبض يًكٍانخي 

 

 انًجبصئ انًؤس سخ نهًنبهج

 .انخكبيم انًحّسزة بٕضٕط يُسضًت نًضًٕعت يٍ انعُبطط انًُظًّت في َسك حطبطٓب عاللبث بُيت تْش انخعهيًيبانًُ

 ، انًُٓضي ٔانبيساغٕصي.     (/ انعهًيانفهسفياإلبسخيًٕنٕصي )، )انميًي( : األذاللييضبالثانًببزا في رالرت ْصِ  ٔحخهّرض

ل يظسض نخٕصيّ انًُظٕيت انخطبٕيت فً انًجبل األسالقً )انقًًٍ( .1 ّٔ : يشّكم اذخيبض انميى ٔٔضعٓب حيّع انخطبيك أ

إكسبة كّم يخعهّى لبعسة يٍ اآلزاة  عه  أمسبغ يًّكٍ يٍ ٔطبيعت انًُبْش ٔاذخيبض يضبييُٓبٔططائك انخعهّى، ٔغبيبحٓب، 

ال ٔاألذالق انًخعهّمت  ّٔ  »جؼائغٌخ«ميى انٕٓيّت انٕطُيت انًطصعيت )اإلمسالو انعطٔبت ٔاأليبظيغيت( انخي حشّكم ببَظٓبضْب بأ

َبحّ في مسيبلّ انٕطُي انضعائطئشنك ، ربَيب عبنًيبعس شاث  رىّ انضعائطي؛  ّٕ   .بخُبٔل انخطاد بكّم يك
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 ،)الحفظ واالسترجاع فقط( المعارؼ تتجّنب تكديس أف التعميمية ناىجالم عمى: (المعرفي) اإلبستيمولوجيفي المجال  .0
وتيّسر االنسجاـ العمودي والمبادئ والطرائؽ المييكمة لمماّدة، والتي تشّكؿ أسس التعّممات  المفاىيـ تفّضؿ أف بؿ ينبغي

ببعض المواّد بعضيا ربط ، و ينبغي أف تكوف المعمومات عامال يساىـ في تنمية الكفاءات، إذ لممواّد المالئـ ليذه المقاربة
 وجعميا في خدمة مشروع تربوّي واحد.  ،عف بعضفّؾ عزلة بعضيا ل

المستوحاة مف بالكفاءات  المقاربة مبدأيف أساسييف:: ترتكز المناىج الجديدة عمى في المجال المنهجي والبيداغوجي .0
 ستاذوقصد ضبط تعّممات تالميذه داخؿ القسـ، فمأل .النسقيةالمقاربة و  منطق التعّمم؛تعتمد التي و البنوية االجتماعية

 حّرية استعماؿ مختمؼ المقاربات واألساليب البيداغوجية.
 

  البرنامج مصطمحات
لممواد إذا الشاممة  وىو مجموع الكفاءات .بيداغوجية لمغايات الواردة في القانوف التوجييي لمتربيةترجمة  :مممح التخّرج. 1

 كاف متعّمقا بالتخّرج مف المرحمة، ومجموع الكفاءات الختامية إذا كاف متعّمقا بالماّدة الواحدة.
، بػؿ يربطيا ربطا المعرفيةلكّنو ال يقتصر عمى تحديد المحتويات  ؛التعّممات السنوية المبرمجةىو : امج السنوينالبر  .2

لوضعيات تعّممية، ومعايير  ايقػػّدـ أنماطوكفاءات المواد، و لبناء القيػـ والكفاءات العرضية  متينا بصفتيا موارد ضرورية
 لتوزيع الحجـ الزمني. االتقويـ ومؤّشراتو، ومقترح

تحقيقو في نياية فترة دراسية محّددة وفؽ نظاـ المسار الدراسي. لذا نجد كفاءة  ىدؼ نسعى إلى . الكفاءة الشاممة:3
 شاممة في نياية المرحمة، وكفاءة شاممة في نياية كّؿ طور، وكفاءة شاممة في نياية كّؿ سنة.

المياديف في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي ندرجيا  جزء مييكؿ ومنّظـ لمماّدة قصد التعّمـ. وعدد  الميــــدان: .4
 في مممح التخّرج. 

مرتبطة بكّؿ ميداف مف المياديف المييكمة لمماّدة، وتعّبر بصيغة التصّرؼ عّما ىو منتظر مف التمميذ  . الكفاءة الختامية:5
 في نياية فترة دراسية لميداف مييكؿ .

ىو تجزئة لمكفاءة الختامية تتناوؿ مستوى واحدا: المضاميف المعرفية، توظيفيا، تنمية القيػـ مركبات الكفاءة:   .6
 والكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة. 

 ىي المضاميف المراد إرساؤىا لتحقيؽ الكفاءة، والمستنبطة مف المصفوفة المفاىيمية.: . الموارد المعرفية7
تشمؿ كّؿ و  ،تمّكف مف التحّكـ في المعارؼ واستعماليا ،ماط مقترحة مف الوضعيات التعّمميةىي أن :. الوضعيات التعّممية8

 مرّكبات الكفاءة، و أنماط الوضعيات اإلدماجية.
حجر الزاوية لتقويـ الكفاءات. وىو النوعية التي ينبغي أف يّتصؼ بيا المنتوج: المعيار هو  :. معايير ومؤّشرات التقويم9

 الدقة والوضوح، االنسجاـ، األصالة... 
  . قابؿ لممالحظة والقياس المؤّشر رمز ممموسوجه العممّي لممعيار. المؤّشر هو ال

تعبيرّي  ففّ  . ولكؿّ ناسب موضوعوغيره، تعف  نّص التي يتمّيز بيا  عبارة عف المواصفات النمط أنماط النصوص:. 10
والمقالة يناسبيا النمط البرىاني أو التفسيري، ويناسب الخطابة ا النمط السردي، يناسبي حكاية مثالفال ،يالئمونمط 

 .يعازي، والمسرحية النمط الحواريالنمط اإل
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 التعميم األساسي ة لمرحمةمالكفاءات الشام
 (المنيج الكامؿجدوؿ المالمح في عف ممّخص )

 الكفاءات الشاممة المواد

 المغة العربية
ٌتواصل التلمٌذ بلؽة سلٌمة، وٌقرأ قراءة تحلٌلٌة  ،األساسًفً نهاٌة التعلٌم 

ًّ كلمة، وٌنتجها مشافهة  واعٌة نصوصا متنّوعة األنماط، ال تقّل عن مابت

 وكتابة بؤسالٌب لؽوٌة منسجمة فً وضعٌـات تواصلٌة دالّـة.

 الرياضيات
ٌة ومشكالت من الحٌاة الٌومٌة بتعبٌر رٌاضً دقٌق مشكالت رٌاضٌصوغ 

وٌحلّها بوضع فرضٌات واقتراح تخمٌنات وتطبٌق أنماط حلول لمشاكل قابلة 

 فة.ختلللتعمٌم، واستعمال استدالالت م

التربية 
 اإلسالمية

 مات األساسٌة المتعلقة بالنصوص الشرعٌة استحضاراٌتحكم فً التعلّ 

واستعماال، وٌتعرؾ على النظام االجتماعً فً اإلسالم، وٌمارس المعلوم من 

الدٌن بالضرورة فً العقٌدة والعبادات والمعامالت واألخالق الفاضلة ممارسة 

 صحٌحة.

 التربية المدنية
من خالل ممارسته ، فً محٌطه كمواطن واع بهوٌته وانتمابه ؾتصرّ ٌ

ٌه بالقٌم وتحلّ  ،سات الجمهورٌةومإسّ  ،الدٌمقراطٌةواحترامه لقواعد الحٌاة 

 اإلنسانٌة.

التربية العممية 
 والتكنولوجية

 ااستخدامٌستخدم و ،ةمشكالت من الحٌاة الٌومٌة مرتبطة بتطوٌع المادّ  ٌحلّ 

 ،المساعً العلمٌة استخدممفة نجز مشارٌع تكنولوجٌة مكٌّ ٌو ،للطاقة ارشٌد

والمنهج التجرٌبً فً بناء المفاهٌم األساسٌة فً مجاالت الفٌزٌاء والكٌمٌاء 

 اإلعالمؾ تكنولوجٌات ظّ وٌواحترام البٌبة،  فً ظلّ  والتطبٌقات التكنولوجٌة

 واالتصال.

التربية 
 الموسيقية

ٌبدي رأٌه فً بعض القوالب الموسٌقٌة، وٌـإّدي تمارٌن إٌقاعٌة ولحنٌة، وٌبتكر 

قٌة، وٌإّدي مجموعة من األناشٌد واألؼانً التربوٌة بصوت واحد جمال موسٌ

 تعدد األصوات )البولٌفونً(.بو

 التربية التشكيمية
ـ ٌقرأ الرسابل المربٌة وٌتذوق جمال التحؾ الفنٌة وٌعبر عن أحاسٌسه 

مشارٌع فنٌة تشكٌلٌة متنوعة مستمدة من انشؽاالت و  ومشاعره بإنجاز أعمال

 ووجدان مجتمعه.    

التربية البدنية 
 والرياضية

، وتوزٌع االستقاللٌة واالرتٌاح فً أداء الحركات والمهارات ٌتمكن المتعلم من

 ،حماٌة جسمه بوعً، وبناء مشارٌع وخطط فردٌة وجماعٌة وتنفٌذهاالمجهود، و

م فً نزواته تحكّ ، وٌالؽٌر حركٌا مع تواصل، وٌوأمنهته والمحافظة على صحّ 

 .ع إلى عالم الثقافة والمعرفة الوطنٌة والعالمٌةتطلّ ، وٌوانفعاالته امتثاال للقانون
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 تقضٌى انًـبص ح .1

لغة وطنية رمسية ومكّونا رئيسا للهوية الوطنية، ولغة التدريس لكافّة باعتبارىا  اللغة العربية مبكانة متمّيزة يف منظومتنا الرتبوية، حتظى
مفتاح العملية التعليمية/التعّلمية، وإرساء يف ملكتها ولذلك فإّن التحّكم  فهي بذلك كفاءة عرضية.ادلواد التعليمية يف ادلراحل الثالث، 

  .شخصيتو وصقلادلوارد وتنمية الكفاءات اليت دتّكن ادلتعّلم من ىيكلة فكره، 
دعم ادلكتسبات اللغوية للمتعّلمني وإثرائها، وتغذية البعد الثقايف إىل يف مرحلة التعليم ادلتوّسط  العربية تدريس اللغة يهدفو 

اعتمادىا وسيلة للتواصل اليومي الشفوي والكتايب، والتحّكم معارفهم مبا يلّّب حاجاهتم ادلدرسية واالجتماعية بوالوجداين، وتوسيع 
  والفكرية وغرس القيم األخالقية والروحية لألّمة اجلزائرية، وتذّوق مجاليات آداهبا وفنوهنا، واالعتزاز بأرلادىا.يف األدوات ادلنهجية 

ر أساليب شلارستو التعليمية داخل القسم، يـغيإاّل بت بالدرجة األوىل، ولن يتاّتى لو ذلكادلسؤولية لعربية تقع ذ اللغة ااتأسلى عاتق وع
يتطّلب منو حتيني معارفو  وقواعدىا، وطرائق إكساهبم اللغة ادلكتوبة وقواعدىا. وىذافيعتمد طرائق إكساب ادلتعّلمني للغة الشفوية 

 يف رلال تعليمية اللغات، ويطّلع على ما جيري يف ادلنظومات التعليمية الناجحة عرب العامل يف رلال تعليم اللغات.  
يستقي ادلتعّلم موارده من التعّلمات اليت يتلقاىا يف ادلدرسة بصفة منتظمة، كما يستقيها أيضا من زليطو االجتماعي، ال سيما من 

ودور ادلدرسة يف ىذا السياق، ىو تصحيح دتّثالت ادلتعّلمني، ومنحهم حرّية التعبري  وسائل التواصل احلديثة عرب شبكات التواصل.
ىن مكنونات أفكـارىم ووجناىم، ومرافقتهم بيداغوجيا يف مسار حتويل حفظ القواعد اللغوية والقوالب اجلاىزة إىل أفق التواصل احلّر 

 ادلكتوب، وال ىجيـنا من لغات عديدة.ة ــــــــــتسب جرأة احلديث الشفوي بلغة سليمة ال تكون استنساخا للغادلبدع، حّّت يك
يشّكل ملمح التخرّج من التعليم ادلتوّسط الغرض األمسى الذي تسعى كّل ادلواد التعليمية يف ىذه ادلرحلة إىل حتقيقو. لذلك، تتدرّج 

النفاذ هبا يف غريىا من التعّلمات يف سلتلف ادلواد، وغرس التعّلمات بشكل يساىم يف بناء الكفاءات اللغوية اليت دتّكن ادلتعّلم من 
عروبة القيم اليت باشر اكتساهبا يف التعليم االبتدائي، فريسخ لديو االعتزاز بانتمائو إىل األمة اجلزائرية مبركباهتا الثالث، اإلسالم وال

 .األمازيغيةو 

إىل جانب ذلك، فإّن ىيكلة الفكر مرتبط باللغة بالدرجة األوىل، ألهّنا وسيلة التعبري عن األفكار والوجدان، ال سيما لغة األّم اليت 
 .ينشأ عليها الطفل
نظاما ينبغي إدراكو يف  د النظر إىل اللغة باعتبارىاىي اختيار بيداغوجي يقتضي الربط بني التلقي واإلنتاج، وجيسّ  :المقاربة النصية
البنية الكربى اليت تظهر فيها كل ادلستويات اللغوية والصوتية والداللية والنحوية والصرفية واألسلوبية، وهبذا  النصّ ّثل مشولية، حيث مي

 .ى كفاءات ميادين اللغة) ادلنطوق أو ادلكتوب( زلور العملية التعّلمية، ومن خالذلما تنمّ  يصبح النصّ 
 على مستويني: تناول النصّ  ويتمّ 

)ادلعجم اللغوي ،الدالالت الفكرية...( إذ يعترب النص  على وظيفة ادلركبات النصية أحكامويتعلق بإصدار  ـ المستوى الداللي :
 رلموعة مجل مركبة مرتابطة حتقق قصدا تبليغيا  وحتمل رسالة ىادفة . 

دد األدوار الوظيفية للكلمات.ويقصد بو اجلانب الرتكيّب لوحدا ـ المستوى النحوي :  ت اجلملة اليت تشكل جتانسا نسقيا ، ُيح
  أو منطني. على منطيف كّل مستوى ويقرتح ادلنهاج تناول سلتلف األمناط مع الرتكيز 
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 لمتوّسطاللغة العربية للسنة األولى من التعليم ا مجبرنا . 2

 الكفاءة الشاملة
مشافهة وكتابة فً  ، ال تقلّ عن مائة وسبعٌن كلمة، وٌنتجهاقراءة مسترسلة منّغمة نصوصا مركبة مختلفة األنماط أٌتواصل التلمٌذ بلغـة سلٌمة، وٌقر

 وضعٌات تواصلٌة دالّـة.

القٌـم 

 والمواقف

 وطنه التارٌخً والجؽرافً والدٌنً والثقافً، وٌقّدره. ٌتعلّق بمكّونات الهوٌة الجزابرٌة، وٌحترم رموزها، وتراث الهوٌـة 

 والضمٌر الوطنً
كري وطنه وٌتعلق به، وٌدافع على رموز و وحدة األّمة الجزابرٌة وانسجامها، وٌحافظ على ممتلكات األمة وٌعمل على تمتٌن الصلة بالتراث الف ٌحبّ 

 واللؽوي واألدبً لألّمة الجزابرٌة.

 المواطنة
ًّ أو القرٌة، و ٌنتهج أسالٌب االستماع وبروح التعاون والتضامن فً محٌطه،  ٌتحلّى بالصدق فً التعامل، وٌساهم فً الحٌاة الثقافٌة للمدرسة والح

 والحوار، وٌنبذ العنؾ والتعّصب والعنصرٌة بمختلؾ أشكالها.

 التفتح على العالم
المجتمعات األخرى، وٌتقّبل االختالؾ وٌسعى إلى التعاٌش السلمً مع اآلخرٌن، ٌتفّتح على اآلداب  ٌتواصل مع ؼٌره، وٌحترم ثقافات وحضارات

 العالمٌة.

الكفاءات 

 العرضٌة

 ٌحسن اإلصؽاء لؽٌره، ٌحترم الوقت وٌحسن استؽالله، ٌتحلّى بالموضوعٌة فً أحكامه، ٌنّمً مواهبه العلمٌة واألدبٌة.   ذات طابع فكري

 عمله وفق خصابص الوضعٌة، ٌبّرر مواقفه، ٌعمل انسجام أعماله. استراتٌجٌات، ٌحّدد سن توظٌؾ المعطٌات، ٌحسن تسٌٌر الوقتٌح ٌخّطط أعماله، طابع منهجً

 مختلفة.األدوات اللؽوٌة المناسبة للوضعٌة )محّسنات بدٌعٌة، صور بٌانٌة(، ٌحسن استخدام وسابل اإلعالم واالتصال الحدٌثة وٌستثمر مواردها ال ٌوّظؾ طابع تواصلً

 اهم فً األعمال الجماعٌة وٌبادر بها.ٌثق فً نفسه وٌتحّمل مسإولٌة أقواله وأفعاله، ٌستثمر مكتسباته لتحقٌق مشروعه الشخصً، ٌعمل باستقاللٌة، ٌس طابع شخصً واجتماعً

 الزمن ومؤشراته التقوٌم معاٌٌر أنماط لوضعٌات تعلمٌة المحتوٌات المعرفٌة مركبات الكفاءة الكفاءات الختامٌة المٌادٌن

 فهم المنطوق 

 ـهإنتاجو

 

 سلٌمة بلغة مشافهة ٌتواصل

 المنطوق الخطاب معانً وٌفهم

 خطاباتوٌنتج  معه، وٌتفاعل

شفهٌة محـترما أسالٌـب 

تناول الكلمة، فً وضعٌات 

 تواصلٌة دالّة.
 

     ٌستمع إلى خطابات 
 على للوقوؾ وسردٌة وصفٌة 

 فهمه موضوعها، وٌعّبر عن

محّددا  معها، بالتفاعل لها
 موضوع الخطاب وعناصره.

  شفهٌة  خطاباتٌنتج
موّظفا رصٌده اللؽوي 

 المناسب.
 
 ومواقؾ قٌما ٌستنتج 

 الخطاب. ٌتضّمنها

منطوق من األنماط  خطاب -
المدروسة تتضّمن قواعد 

 الشفـوي.  الخطاب
موضوعات تتناول عالم  -

 اإلنسان والحٌوان والطبٌعة.
موضوعات سردٌة وصفٌة  -

تتناول محٌط األسرة 
 والمدرسة والمجتمع.

 الكلمة. تقنٌات تناول -

من خالل وضعٌات االستماع 

ٌعً المعارؾ التً  للمقروء:
 ٌتوافر علٌها الخطاب.

ٌتواصل مع ؼٌره باإلجابة عن  -
 أسبلة وطرحها 

 ٌناقش موضوع الخطاب -
: انطالقا من وضعٌات تعلّم اإلدماج

سند مسموع، ٌتدّرج المتعلّم فً 
 دمج مكتسباته المعرفٌة  

ٌحّدد عناصر الموصوؾ  -
 وٌتتّبع أحداثه.

شفوٌة،  تعبٌرٌة وضعٌات -
ول فٌها المتعلم الكلمة ٌتنا

 واصفا ، ساردا... 

 ٌحّدد الفكرة العاّمة للخطاب  -
 ٌبرز عناصره األساسٌة  -
 ٌوّظؾ العبارات المناسبة -
 ظهور صفات متنوعة -
توظٌؾ الصفات المادٌة  -

 المعنوٌة
 استعمال المماثلة والتشبٌه -
 توظٌؾ األسالٌب الخبرٌة -
 توظٌؾ حروؾ العطؾ. -

 
 سا 66

 

 سا 23
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 فهم المكتوب 

نصوصا نثرٌة وشعرٌة  ٌقرأ

متنّوعة األنماط قراءة 

فً  تحلٌلٌة واعٌـة، وٌصدر

تركٌبها  وٌعٌد شأنها أحكاما،

بأسلوبه، مستعمال مختلف 

الموارد المناسبة، فً 

 وضعٌات تواصلٌة دالّة.

 وضعٌات تواصلٌة دالّة.  

 ٌقرأ النّص بؤداء حسن ،

وٌستخرج فكرته العاّمة 

 وأفكاره األساسٌة 
 

  ،وٌبدي رأٌه فٌها

وٌستخرج الظواهر اللؽوٌة 

 وٌستنتج  ضوابطها.
 

  ًٌستخرج القٌم الواردة ف

 النّص وٌعلّق علٌها.

 
 

متنّوعة األنماط  نصوص -

 )وصفٌة وسردٌة، ...(؛ 

 النعت وأحكامه -

 الفعل وداللته الزمنٌة -

االسم، الضمٌر وأنواعه،  -

أسماء اإلشارة، األسمـاء 

 الموصولة، الجمع وأنواعه.

: المبتدأ والخبر، المرفوعات -

كان وأخواتها، إّن وأخواتها، 

 الفاعـل، نابب الفاعـل(.

: )المفعول به المنصوبات -

وعوامله، المفعول المطلق، 

المفعـول معه، المفعـول ألجله، 

 الحـال(.

: ة تمّكن المتعلّم منوضعٌات قرائٌ
مناقشة أقرانه فٌما ٌخفى علٌه من  -

األلفاظ والعبارات واألفكار، 
مراعٌا تفسٌر الكلمة الصعبة فً 

 جملتها أو فً جملة سهلة توّضحها.
قراءة النص قراءة متصلة بحثا  -

 عـن المعلومـات.
معاٌنـة مواطـن الجمال الفنً فً  -

 النص لتذوقه.
: اعتمادا على وضعٌة تعلم اإلدماج

سندات مكتوبة ٌعمد المتعلم إلى 
رصد األفكار الربٌسة التً ٌعالجها 

 النص ثم ٌتولى ترتٌبها ونقدها.

 

ٌقرأ جهرا قراءة مسترسلة  -

 وأداء منّؽم؛

 ٌحترم عالمات الوقؾ، -

 تمّثل المعانى؛ -

 ٌحكم على أفكار النّص؛ -

ٌحّدد المفردات الجدٌدة  -

 وٌبحث عن معانٌها.

 سا 66

 إنتـاج

  المكتوب

ٌنتج كتابة نصوصا 

منسجمة متنّوعة األنماط، ال 

سطرا بلغـة  15تقلّ عن 

سلٌمة، فً وضعٌات 

 تواصلٌـة دالّـة.

  ٌكتب مقّدمة موضوع
 منسجم

أو ٌكمل فكرة، أو ٌلّخص 
 فقرة بؤسلوبه 

  ٌوّظؾ مكتسباته اللؽوٌة
 والبالؼٌة والتقنٌة ؛ 

 ٌضّمنه قٌما  نّصا ٌكتب
 ومواقؾ مناسبة للموضوع 

موضوعات من مختلؾ  -

األنماط، )ال سٌما الوصفٌة 

 والسردٌة( ؛ 

 ما ٌفٌد التشبٌه والتفاضل -

 ما ٌفٌد النعت والتوكٌد -

 :وضعٌات تمّكن المتعلّم من

 إنتاج نّص ٌتضّمن تحرٌر مقّدمة، -

 تلخٌص نّص سردّي أو وصفً؛  -

سند  تحرٌر فقرة انطالقا من -

 مضّور؛

تحرٌر نّص متكامل فً تقنٌة  -

ٌّنة.  مع

استخدام خصابص النمط  -

 المستهدؾ 

 تنفٌذ التعلٌمات -

 انسجام  -

استخدام الروابط المناسبة  -

 للنمط.

 سا 23
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تساىم يف منو قدرات التلميذ الذىنية، وتشارك يف  ووسيلة لتكوين الفكر. فهي ،الرياضيات أداة الكتساب ادلعارف :ةالمادّ  تقدٌم .1
من اكتساب أدوات مفهوماتية وإجرائية مناسبة، دتّكنو من  وكما دتّكن  .بناء شخصيتو ودعم استقالليتو وتسهيل مواصلة تكوينو ادلستقبلي

حتقيق غرضني اثنني: أحدمها ذو طابع تكوييّن القيام بدوره بثقة وفاعلية يف زليط اجتماعي. لذا، فإّن ادلنتظر من تدريس الرياضيات ىو 
 ثقايّف، واآلخر نفعي.

اكتساب   بقدر كبري يف اكتساب كفاءات ذىنية وتطويرىا بشكل منسجم، وذلك على مستوىيف التعليم ادلتوّسط ساىم الرياضيات ت
قة باحلياة اليومية، أو بادلواّد التعليمية كفاءات التجريد، والقدرة على توظيف الرياضيات لرتمجة مشكلة رلّردة أو ملموسة، ذلا عال

 طروحة.  ادلشكلة ادلاكتساب كفاءات دتّكن من حّل و  ،األخرى
وحتضري  ادلرحلة السابقة، فالغرض إذن ىو دعم مكتسباتلذا، بني ادلرحلة االبتدائية، وادلرحلة الثانوية. وربط التعليم ادلتوّسط حلقة وصل 

 يذ بتعّلمات دتّكنو من حّل مشاكل ميكن أن تواجهو يف تعّلمات مواّد أخرى، أو يف حياتو اليومية.بتزويد التلم الحقةادلرحلة ال
ثّو على الدقّة، حتدرًبو على التفكري االستنتاجي، و فتح أن تساىم يف التكوين الفكري للتلميذ،  يف ىذه ادلرحلة ىو نتظر من الرياضياتوادل
 دعم استقالليتو.تالعناية والتنظيم، و  طّور ميزاتو يفت، و وختّيلو  وثري فضولتو 

ن التلميذ من امتالك عناصر ادلسعى العلمي  وتوظيفو يف معاجلة الوضعيات. وىو دتكّ  أنرحلة ىذه ادلتدريس الرياضيات يف غايات من 
ل اتقو االن ، مكتسبات ادلرحلة االبتدائية اءثر من إ التلميذ دتّكن، واالستدالل، ياتفرضأساسا على التجريب، ووضع ال مسعى مبينّ 

 من احلياة اليومية،كأدوات حلّل مشكالت مكتسباتو   وتوظيف، عة أكثر جتريدا تدرجييا من ادلالحظة وادلعاجلة اليدوية إىل دتثيالت متنوّ 
 دّرب على شلارسة التعليل.يت  ميارس ادلنهجية العلمية بتنمية قدراتو على التجريد والتخيل، واالستدالل والتحليل النقدي؛

 يف ميادين حتّدد الكفاءات اخلتامية السنوية:ادلعارف وذلك ىيكل الربنامج 
حّل مشكالت من زليطو االجتماعي والثقايف، فيتدّرب على استعمال اليت دتّكنو من بناء كفاءات تساعده يف  األنشطة العددية: -

 احلريف وحّل معادالت بسيطة.عداد النسبية، ويشرع تدرجييا يف احلساب األ
لذا، ينبغي أن تحعطى األمهّية الكافية ذلذا النشاط، وأاّل يقتصر العمل على ادلعاجلة البسيطة ألعداد وتقنيات احلساب، حّت وإن كان 

فهم بعض من  استعمال اإلعالم اآليل )رلدوالت، رامسات منحنيات...( ميّكن التلميذ  إىل جانب ذلك، ينبغي ذلك ىاّما أيضا.
 خوارزميات احلساب والعمل هبا. 

ليرتجم اإلرادة يف االرتكاز على  ميدان واحدإن ضّم موضوعّي الدوال العددية، وتنظيم ادلعطيات يف تنظيم المعطيات والدوال:  -
 وضعيات مستوحاة من مواّد أخرى، ومن احلياة اليومية.

التناسبية موضوعا أساسيا يف برنامج الرياضيات، لدورىا يف فهم وإدراك الكثري من العالقات بني ادلقادير الفيزيائية، وتدّخلها يف  وتعدّ 
 العديد من ادلمارسات االجتماعية اليومية.

وىذا ميّكنو من التعّرف عليها وإصلاز اكتسب التلميذ يف التعليم االبتدائي خربة نسبية متعّلقة باألشكال ادلألوفة، األنشطة الهندسية:  -
 مثيالت ذلا، ودتثيل بعضها.  

ض اخلواّص، ودعم بعع حقل األشكال ادلدروسة، وتطوير القدرة على ادلالحظة، وحتليل يف السنة األوىل من التعليم ادلتوّسط، توسّ و 
 للمصطلحات.استعمال التلميذ دلختلف وسائل الرسم والقياس يف اذلندسة، واالستعمال السليم 
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  ًتىس طثغنبيج انغٌبضٍبد نهسنخ األونى ين انتعهٍى ان. 0

 ة )العددي، الهندسً، الدوال وتنظٌم معطٌات(.ف مكتسباته فً مختلف مٌادٌن المادّ وٌوظّ  ،ر نتائجوٌبرّ  ،مشكالت ٌحلّ   نص الكفاءة الشاملة

 مـالقٌ
 والمواقف

 ٌعتّز باللؽة العربٌة و ٌطّور استعمالها، وٌعّتز باللؽة األمازٌؽٌة واهتمامه بها من خالل تبلٌػ أعماله وإنتاجه الفكري.  - الهوٌة

 الضمٌر الوطنً
مساهماتهم فً بناء  وٌهتّم بمنتوج العلماء الجزابرٌٌن والعرب والمسلمٌن،  -باإلشكالٌات المطروحة فً المجتمع انشؽالهٌبدي  -ٌعتّز بانتمابه للجزابر  -

 الموروث الحضاري العالمً.
 ٌساهم فً المبادرات الجماعٌة والتظاهرات الفكرٌة والعلمٌة. -ٌحترم أراء اآلخرٌن - المواطنة

 التفتح على العالم
 -الحضارة اإلنسانٌة إلى شعوب أخرىٌوصل إسهامات وطنه فً  -ٌستعمل الترمٌز العالمً -ٌّطلع على التراث العالمً وٌستفٌد من االكتشافات العلمٌة -

 ٌُقبل على استعمال الوسابل التكنولوجٌة العصرٌة فٌما ٌضمن التنمٌة المستدامة.

الكفاءات 
 العرضٌة

 طابع فكري
ٌمارس سلوك العمل  -بسٌطة تمشكال ٌحلّ  -ل والسلوك اإلبداعًالعلمً والفكر النقدي والتخٌّ  الفضولٌمارس و -منطقٌا ٌستدلّ  ،لٌحلّ ، ٌستكشؾ، ٌالحظ  -

 .صالإ ٌستعمل تكنولوجٌات اإلعالم واالتّ ٌنمذج وضعٌات بسٌطة للتفسٌر والتنبّ  -وللتكوٌن الذاتً طوال الحٌاة ،لتوسٌع ثقافته العلمٌة المستقلّ 
 وضعٌات مشكلة بسٌطة. إستراتٌجٌة مالبمة لحلّ  دّ عِ ٌُ  -النتابجالة فً التخطٌط وجمع المعلومات وتقدٌم مستعمال طرق العمل الفعّ  ،و إتقان ةبدقّ م عمله ٌنظّ  - طابع منهجً

 طابع تواصلً
ٌّؾ استراتٌجٌات االّتصال وفق  -ٌبّرر بؤدلّة منطقٌة -األعداد والرموز، األشكال والمخططات والجداول :بكٌفٌة سلٌمة التعبٌر أشكال مختلؾ ٌستعمل  - ٌك

 متطلّبات الوضعٌة. 

 ٌثّمن قٌمة العمل. -ٌتعاون مع أقرانه -ٌبذل الجهد للقٌام بعمله بدّقة وصدق ومثابرة وإتقان - شخصً واجتماعً

 الزمن التقوٌمومؤّشرات  معاٌٌر ةمٌتعلّ اللوضعٌات ا أنماط من المحتوٌات المعرفٌة بات الكفاءةمركّ  الكفاءات الختامٌة المٌدان

 
أنشطخ 

 عضصٌخ

من  مشكالت ٌحلّ  :1ك ر
الماّدة ومن الحٌاة 

بتوظٌف األعداد  الٌومٌة،
 الطبٌعٌة، العشرٌة،

ر والكس  ،النسبٌة
ات ـوضعٌ ً ـوالحساب ف

المقادٌر مختلفة )
وحدات القٌاس، التعلٌم، و

لمقارنة(، والحساب 
 معادالت بسٌطة   الحرفً

aمن الشكل:  x b  
a x b ). 

  

  يعطي معنى لألعداد
نسبية العشرية، الطبيعية، ال
كسور والمقارنة، ويجري ال

عليها العمليات، ويمتلك 
في  بعض خواّصها، ويشرع 

 الحساب الحرفي.
 طبيعية، الاألعداد  يوّظف
كسور وخواّصها العشرية، و ال

والتقنيات المتعّلقة بالحساب 
العددي والحرفي والمقارنة 
ر في وضعيات مختلفة، ويعبّ 
 عنها بصيغ لفظية أو رمزية

 . سليمة
 
 

 األعداد الطبٌعٌة والعشرٌة )كتابة وحساب(
  ًجمع، وطرح، وضرب أعداد طبٌعٌة ف

 وضعٌات معطاة؛
 استعمال الكتابة العشرٌة؛ 
  611، 61وقسمة عدد عشري على ضرب ،

 ؛1,116، 1,16، 1,6أو على  6111
   جمع وطرح وضرب أعداد عشرٌة فً وضعٌة

ٌّنة؛  مع
  تعٌٌن حاصل وباقً القسمة اإلقلٌدٌة لعدد

طبٌعً على عدد طبٌعً مكتوب برقم واحد أو 
 رقمٌن؛

  6، 5، 4، 2، 3معرفة قواعد قابلٌة القسمة على ،
 واستعمالها؛

 العشرٌة لعدد طبٌعً أو عشري  إجراء القسمة
 على عدد طبٌعً؛

  تعٌٌن القٌمة المقّربة إلى الوحدة بالزٌادة أو
 بالنقصان لحاصل قسمة عشري؛

  وضعٌات من الحٌاة الٌومٌة )على
، سبٌل المثال: الزٌادة، النقصان

( التضاعؾ، توزٌع الحصص، الكلفة
على  تستهدؾ التحّكم فً العملٌات

 األعداد الطبٌعٌة؛
  وضعٌات تستهدؾ إبراز أهّمٌة مرتبة

الرقم فً كتابة األعداد، خاّصة 
العشرٌة بالفاصلة، ٌمكن أن نستعمل 

ٌّـدٌن فٌها الحاسبة  قصد فهم وتطبٌـق ج
 لقواعد المقارنة وخوارزمٌات الحساب

  استعمال الحاسبة للتحّقق من رتبة
  تخمٌنات لوضع أو اب،حسـ مقدار نتٌجة

 ٌّن أّن عملٌـة الضـرب   وضعٌات تبـ
 .ال تكبـر دوما

  وضعٌات للتمٌٌز بٌن طبٌعة عدد
وكتاباته الممكنة، والتمثٌل على 

 مستقٌم مدرج؛
 كتابة كسرٌة بتعابٌر مختلفة  ترجمة

 : اكتساب معارف1معٌار 
ٌّز بٌن أنواع أعداد  -  مفروضة؛ٌم

ٌختـار العملٌة المناسبة لحـل  -
 مشكلة مفروضة؛

آلٌا أو ٌنجز عملٌات حسابٌة  -
 بمتمّعن ؛   

ٌمٌز بٌن كتابات مختلفة لعدد  -
 معطى؛

ٌّز بٌن القٌمة المضبوطة والقٌمة  - ٌم
 المقّربة إلى الوحدة لحاصل قسمة؛

 .مساواةٌجد العدد الناقص فً  -

ًّ نقطة معلومة فً  - ٌقرأ إحداثٌت
 ّود بمعلم.مستو مز

 : توظٌف المعارف0معٌار 
ٌجّند العملٌات الحسابٌة المناسبة  -

)طبٌعٌة، عشرٌة، على األعداد 
 .لحّل مشكالت نسبٌة كسور،...(

ٌقـّدر ذهنٌا نتٌجة حساب فً  -
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  يستثمر المناسبات التي

توّفرها أنشطة القسم 
والوضعيـات لتطوير 

الكفـاءات  العرضية وترسيخ 
 القيم والمواقف.

 

 تدوٌر عدد عشري إلى الوحدة؛ 
  تحدٌد رتبة مقدار لنتٌجة حساب على األعداد

 العشرٌة؛
 الكتابات الكسرٌة

  تحدٌد موضع حاصل قسمة عددٌن طبٌعٌٌن
 مستقٌم مدرج فً وضعٌات بسٌطةعلى نصؾ 

  استعمال حاصل قسمة عددٌن فً حساب دون
 إجراء عملٌة القسمة؛

  التعرؾ فً حاالت بسٌطة على الكتابات
 الكسرٌة لعدد؛

 .)اختزال كتابة كسرٌة )كسر 
 الكتابات العشرٌة والكتابات الكسرٌة

  االنتقال من الكتابة العشرٌة لعدد عشري إلى
 كسرٌة له؛ ةكتاب

 ترتٌب أعداد عشرٌة؛ 
 جمع وطرح وضرب كسور عشرٌة؛ 
  قراءة فاصلة نقطة )أو إعطاء حصر لها( أو

تعٌٌن نقطة ذات فاصلة معلومة على نصؾ 
 مستقٌم مدّرج.

 األعداد النسبٌة
 إدراج األعداد السالبة فً وضعٌات متنّوعة؛ 
 :ًتوظٌؾ األعداد النسبٌة ف 

 تدرٌج مستقٌم، -
أو تعٌٌن نقطة قراءة فاصلة نقطة معلومة  -

 ذات فاصلة معلومة على مستقٌم مدّرج،
ًّ نقطة معلومة، أو تعلٌـم نقطة  - قراءة إحداثٌت

ذات إحداثٌتٌن معلومتٌن فً مستو مزّود 
 بمعلم.

 الحساب الحرفً
 :إتمام مساوٌات من الشكل 

.a b   ،.a b    ،.a b  
 عددان مفروضان؛ bو  aحٌث 

 تطبٌق قاعدة حرفٌة فً وضعٌة بسٌطة؛ 
 .إنتاج عبارة حرفٌة بسٌطة 

مثال: العدد 
5

3
 هو:  

 مّرات ثلث، 5أو  5ثلث  -
  5ٌعطً 2العدد الذي إذا ضرب فً  -

العدد الذي إحدى قٌمه المقربة -
1,66 

تمثٌل العدد -
5

 على مستقٌم مدرج. 3

  وضعٌات لمقاربة مفهوم العدد
 درجة والخسارة، )الربح السالب

 الحرارة(؛
  وضعٌات تبرز ضرورة العدد

السالب، مثل: جعل المعادلة 

5 3  .ممكنة الحـّل 
  ترجمة وضعٌات )نصوص أو

مخّططات( بعبارات مثل 

2 10  3،أو 15  

 والعكس؛
  وضعٌات ُتَترَجُم بمعادلة ٌمكن حلّها

 باستعمال إحدى اإلجراءات:
 رسم أو مخّطط،  -
 إتمام مساواة ذات فراؼات،  -
 معنى العملٌات؛  -

  بقواعد حساب وضعٌات متعلّقة
محٌط أو مساحة ألشكال هندسٌة 

 بسٌطة، مع تنوٌع األسبلة؛
  وضعٌـات تستهـدؾ وصؾ سلسلة

 حسابات؛
  وضعٌات لالنتقال من صٌاؼة لفظٌة

 مكتوبة إلى صٌاؼة حرفٌة؛

  وضعٌات للتدرٌب على التعمٌم
 واالستدالل فً أنشطة عددٌة.

ٌّنة؛  وضعٌة مع

 ٌقارن وٌرّتب أعدادا معطاة؛ -

ٌترجم معطٌات وضعٌة باستعمال  -
 أعداد )بما فٌها األعداد النسبٌة(؛

ٌعلّـم نقطا على مستقـٌم مدّرج  -
 أوفً مستو مزّود بمعلم؛

ٌطّبق قاعدة حرفٌة مناسبة فً  -
 بسٌطة؛ وضعٌة

 ٌنتج عبارة حرفٌة بسٌطة. -

: الكفاءات العرضٌة والقٌم 0معٌار 
 والمواقف  

 والمصطلحاتالرموز  ٌستعمل -
 العالمً بشكل سلٌم؛ الترمٌزو

وٌحّرر وٌعرض بلؽة  ٌصوغ -
 سلٌمّة؛

 وٌصادقصّحة نتابج  منٌتحّقق  -
 علٌها؛ 

 منّظـم ومنسجمبشكل  منتوجاٌقـّدم  -
حسب مواصفـات الكفاءة 

 .الختامٌة
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 تنظٍى
 انًعطٍبد

 وانضوال

 :0ك ر 
ٌحلّ مشكالت من المـاّدة 

 الٌومٌة الحٌاة ومن

مرتبطة بالتناسبٌـة 
وتنظٌم وتطبٌقـاتها، 

معطٌات فً شكل جـداول 
أو مخّططـات وٌقرؤها 

 وٌحلّلها.

 راءات ـٌمتلك إج
ة ـقة متعلّ ـعمتنوّ 

بالتناسبٌة وتطبٌقاتها، 
وتنظٌم معطٌات فً 
جداول أو مخططات 
 وقراءتها وترجمتها. 

  وضعٌات  ٌعالج
ة فً إطار ـمتنّوع

اسات، ـمقادٌر وقٌ
ال أعداد ـوباستعم

ة ـطبٌعٌة وعشرٌ
 ؾالتعرّ  حول بسٌطة،

أو وضعٌة تناسبٌة  على
دول تناسبٌة ـام جـإتم

 ل وحداتـأو تحوٌ

أو النسبة  اسـالقٌ
ة أو المقٌاس ـالمبوٌ

وتنظٌم  والسرعة،
معطٌات فً جداول أو 

مخططات وقراءتها 
 وترجمتها.

  ٌستثمر المناسبات
رها أنشطة التً توفّ 

ات ـوالوضعٌ القسم
فاءات ـلتطوٌر الك

القٌم العرضٌة وترسٌخ 
 والمواقؾ.

 التناسبٌة

  التعّرؾ على وضعٌات تناسبٌة أو ال
 ؛تناسبٌة فً أمثلة بسٌطة

  ّ؛مإلى جدول منظّ  ترجمة نص 
  ال تناسبٌة؛ تمٌٌز جدول تناسبٌة من جدول 
 ؛ ةمختلف قابإتمام جدول تناسبٌة بطر 
 ؛مقارنة حصص 
 ؛تطبٌق نسبة مبوٌة فً حاالت بسٌطة 
  ًوضعٌات استعمال مفهوم المقٌاس ف

 ؛بسٌطة للتكبٌر أو التصؽٌر
  ٌّن ـط أو خرٌطة لتعٌاستعمال مقٌاس مخط

 ؛خرٌطةط أو على مسافة على مخطّ 
 والمساحاتاألطوال  لوحدات تحوٌالت إجراء 

 .والحجوم
 تنظٍى يعطٍبد

 قراءة جداول واستخراج معلومات؛ 

  ،تنظٌم معطٌات فً جداول أو مخّططات
 واستؽاللها؛

  مصّنفة فً جداول أو ترجمة معلومات
 مخّططات بسٌطة.

  وضعٌات تصحٌح التصور حول
الضرب، ومقاربة مفهوم التناسبٌة 

 )مربكة بروسو( ؛

  وضعٌات للتعّرؾ على تناسبٌة أو ال
 تناسبٌة ؛

  وضعٌات للبحث عن معطٌات
 ناقصة فً حالة تناسبٌة؛

  وضعٌات توّظؾ فٌها إجراءات
 مختلفة إلكمال جداول تناسبٌة؛

  للمقارنة )باستعمال النسبة وضعٌات
 المبوٌة أو بدونها(.

  وضعٌات لجمع معطٌات وتنظٌمها
 فً جداول.

 بمخططات؛ معطٌات لتمثٌل وضعٌات 

  ترجمة معلومات مصّنفة وضعٌات
  فً جداول أو مخّططات بسٌطة.

 : اكتسبة انًعبعف1يعٍبع 

ٌّز وضعٌة تناسبٌة عن وضعٌة  - ٌم
 ال تناسبٌة؛

معامل ٌعرؾ خواص الخطٌة،  -
 التناسبٌة، النسبة المبوٌة؛

 ٌعرؾ أنواع المخططات؛ -

 توظٌف المعارف :0يعٍبع 
 ٌترجم نصا إلى جدول منظم؛ -

ٌكمل جدول تناسبٌة بمختلؾ  -
 الطرق )خواص الخطٌة؛

 معامل التناسبٌة، ...(؛ -
ٌحسب "نسبة مبوٌة من عدد"  -

 بكٌفٌة سلٌمة فً حاالت بسٌطة؛
ٌجمع معطٌات وٌنّظمها فً جدول  -

 وٌمثلها بمخططات؛

ٌقرأ جداول ومخططات  -
 وٌترجمها؛

 : انًىاقف وانقٍى 0يعٍبع 

الرموز والمصطلحات  ٌستعمل -
 العالمً بشكل سلٌم؛ الترمٌزو

يصوغ ويحرر ويعرض بلغة  -
 سليمة؛

صحة نتابج وٌصادق  منٌتحقق  -
 علٌها؛

 ومنسجمبشكل منّظم  منتوجاٌقّدم  -
 .حسب مواصفات الكفاءة الختامية
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أنشطخ 

 هنضسٍخ

 :3ك خ 
ٌحلّ مشكالت تتعلق 

الهندسٌة  باألشكال
)وصف، تمثٌل، نقل، 

حساب المساحة 
والمحٌط، ...( وإنشائها 
باستعمال أدوات هندسٌة 

)االستقامٌة، وخواص 

  ٌتعّرؾ على شكل
)وصؾ، نقل، هندسً 

 إنشـاء، تكـبٌر أو

وٌمتلك  تصؽٌره(
خواّصا )االستقامٌة، 

التعامد، التوازي، 
التناظر المحوري(، 

مصطلحات ورموز و

  إنجبػ يًبثالد أشكبل يستىٌخ ثسٍطخ
  الرسم على ورقة ؼٌر مسطرة ودون التقٌد

 :بطرٌقة
 لمواز لمستقٌم معلوم ٌشمل نقطة معلومة، -
 معلومة،معلوم ٌشمل نقطة  مستقٌم على لعمودي -
 معطاة، مستقٌم قطعة طول نفس لها مستقٌم لقطعة -

 تعٌٌن منتصؾ قطعة مستقٌم، -وكذا: 
  إنجاز مثٌل لزاوٌة معلومة. -     

 للتعّرؾ على شكل  وضعٌات
هندسً مؤلوؾ من بٌن أشكال قد 
 تكون مركبة، ورسم مماثالت لها.

  رسم أشكال هندسٌة مركبة من
 أشكال مؤلوفة، أو إتمامها.

  وضعٌات تسمح باالنتقال تدرٌجٌا
 )تعتمد على األدوات( أداتٌة هندسةمن 

 :  اكتساب المعارف1معٌار 
ٌّز بٌن كابنات هندسٌة. -  ٌم

 ٌنشا أشكاال بسٌطة باستعمال: -

 .األدوات 

وتعارٌؾ )دون تبرٌر( خواص 

ٌّز بٌن مساحة ومحٌط شكل،  - ٌم
وٌربط كل منهما بالقاعدة الحرفٌة 
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التعامد، التوازي، التناظر 
 المحوري(.

وتعابٌر متعلقة 
 بالكابنات الهندسٌة.

  ٌوّظؾ خواّص
األشكال الهندسٌة  

والرموز  والمصطلحات
والتعابٌر والعالقات 
المتعلقة بها بتقنٌات 

إجرابٌة وأداتٌة سلٌمة، 
وٌنجز استدالالت 

 ة.وتبرٌرات بسٌط
  يستثمر المناسبات التي

توفرها أنشطة القسم 
والوضعيات لتطوير 
الكفاءات العرضية 

وترسيخ القيم 
 والمواقف.

  ،االستعمال السلٌم، فً وضعٌة معطاة
للمصطلحات: مستقٌم ، نصؾ مستقٌم، قطعة 

مستقٌم، منتصؾ قطعة مستقٌم، مستقٌمات 
استقامٌة نقط، متوازٌة، مستقٌمان متعامدان، 

 زاوٌة، رأس، ضلع ؛
  ،االستعمال السلٌم، فً وضعٌة معطاة

للمصطلحات: مستقٌم ، نصؾ مستقٌم، قطعة 
مستقٌم، منتصؾ قطعة مستقٌم، مستقٌمات 

استقامٌة نقط،  متوازٌة، مستقٌمان متعامدان،
 زاوٌة، رأس، ضلع ؛

  إنجاز مثٌل لكل من: مثلث، مثلث متساوي
مثلث متقاٌس األضالع، الساقٌن، مثلث قابم، 

 على ورقة ؼٌر مسطرة؛  مستطٌل، مربع، معٌن،
 رسم دابرة، إنجاز مثٌل لقوس معطاة؛ 
 ،االستعمال السلٌم للمصطلحات: دابرة، مركز 

 قوس دابرة، وتر، نصؾ قطر، قطر.
 انسطىح انًستىٌخ: األطىال، انًذٍطبد، انًسبدبد

  تعٌٌن مساحة سطح مستو باستعمال رصؾ
 بسٌط؛

 مقارنة مساحات فً وضعٌات بسٌطة؛ 
 حساب محٌط ومساحة مستطٌل؛ 
 حساب مساحة مثلث قابم؛ 
  .حساب محٌط دابرة 

 انـؼواٌـــب
 مقارنة زاوٌتٌن، إنجاز مثٌل لزاوٌة؛ 
 تسمٌة زواٌا شكل؛ 
  ،االستعمال السلٌم، فً وضعٌة معطاة

للمصطلحات: زاوٌة حادة، زاوٌة منفرجة، 
 مستقٌمة؛زاوٌة قابمة، زاوٌة 

   التعّرؾ على الدرجة كوحدة قٌاس الزواٌا؛ 
 قٌاس زاوٌة بمنقلة؛ 
 قٌاس زواٌا شكل بسٌط؛ 
 .رسم زاوٌة قٌسها معلوم 

 انًذىعي انتنبظغ

أو هندسة تعتمد على المشاهدة إلى 
ص هندسة استنتاجٌه )تعتمد على الخوا

 والعالقات(، وإنجاز تبرٌرات بسٌطة.

 أو  ،صؾ شكل هندسًوضعٌات لو
كتابة برنامج ٌسمح بإنجاز شكل 

مماثل لشكل معطى، إلبراز أهمٌة 
التعارٌؾ والخواص المتعلقة 

 بمختلؾ األشكال.

 

 

 

  وضعٌات تسمح بالتمٌٌز بٌن
الكابنات الرٌاضٌة  والمقادٌر، 

 واألقٌاس، مثل:

 أشكال. مقارنة -

 مقادٌر بكابناث.ربط  -

... 

  وضعٌات لتعٌٌن محٌط أو مساحة
شكل باستعمال إجراءات مختلفة 

)التطابق، القص، اللصق، استعمال 
 المرصوفة، ...(.

  وضعٌات الستخالص قواعد حساب
 محٌط ومساحة شكل.

  وضعٌات مقارنة زواٌا لجعل
التلمٌذ ٌالحظ أن االنفراج وحده هو 

لمقارنة الذي ٌإخذ بعٌن االعتبار 
زاوٌتٌن: )ٌكون لزاوٌتٌن نفس 

 القٌس إذا أمكن تطابقهما(.
  وضعٌات وصؾ شكل أو إنشابه

 المناسبة.
 ٌقارن مساحتً سطحٌن أو -

 مستوٌٌن.ن محٌطٌ
 ٌقارن زاوٌتٌن. -
 ٌسّمً زواٌا وٌصنفها. -
ٌّن أقٌاس زواٌا شكل بسٌط. -  ٌع
ٌّن محور أو محاور تناظر  - ٌع

 شكل.
ٌمثل متوازي مستطٌالت  -

 بالمنظور متساوي القٌاس.
تصمٌم متوازي مستطٌالت ٌنجز  -

 ذي أبعاد معطاة.

 توظٌف المعارف: 0يعٍبع 
 ٌنجز مثٌال لشكل مستو بسٌط. -
لحساب أطوال ٌطبق قاعدة حرفٌة  -

 .أو مساحات أو حجوم
ٌنشا زاوٌة تقاٌس زاوٌة معلومة  -

باستعمال )الورق الشفاؾ، 
 المدور، المنقلة(.

ٌجند خواصا فً استدالل بسٌط  -
ٌّنة   للتحرٌر.دون فرض نمطٌة مع

ٌنشا نظٌر شكل، أو ٌكمل شكل  -
 بالتناظر.

ٌنجز استدالالت بسٌطة باستعمال  -
 التناظر.

نع متوازي مستطٌالت بؤبعاد ٌص -
 مفروضة.

 

 

: انكفبءاد انعغضٍخ 0يعٍبع 

 وانًىاقف وانقٍى 

الرموز والمصطلحات  ٌستعمل -
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 التعرؾ على أشكال متناظرة؛ 
 تعٌٌن ورسم محور أو محاور تناظر لها؛ 
  إنشاء على ورق مرصوؾ وعلى ورق ؼٌر

قطعة  مسطر، نظابر كل من: نقطة، مستقٌم،
 مستقٌم، دابرة، وكذا شكل بسٌط؛

  التعّرؾ على خواّص التناظر المحوري )حفظ
 المسافات والزواٌا واألشكال( .

 استعمال التناظر المحوري إلنشاء كل من: مثلث 

 معٌن. مربع، مستطٌل، الساقٌن، متساوي
 .التعرؾ على محور قطعة مستقٌم وإنشابه 
 .التعرؾ على منصؾ زاوٌة وإنشابه 
 

 انًستطٍالد )وانًكع ت( يتىاػي
  وصؾ متوازي مستطٌالت واستعمال

 ( بشكل سلٌم.وجه، حرؾ، رأسالمصطلحات )
  تمثٌل متوازي مستطٌالت بالمنظور متساوي

 القٌاس.
  تمثٌل تصمٌم متوازي مستطٌالت ذي أبعاد

 معطاة.
 .صنع متوازي مستطٌالت بؤبعاد مفروضة 
 .حساب حجم متوازي مستطٌالت 

أو XOYٌستعمل فٌها الترمٌز

ABC .والقٌس بالدرجة 
  وضعٌات ٌمكن فٌها للتلمٌذ أن

ٌستعمل الٌد الحّرة، أو الطً، أو 
أشكال )أعالم، الورق الشفاؾ على 

أوراق نبات ، أشكال هندسٌة 
مؤلوفة، ...( تستخرج منها الخواص 

 المقصودة للتناظر المحوري.
  وضعٌات ٌستعمل فٌها التناظر

 المحوري كؤداة لتبرٌرات بسٌطة.
  وضعٌات ترتكز على أشٌاء من

الفضاء تتعلق بمتوازي 
 المستطٌالت، وتستدعً من التلمٌذ:

الحرة، ثّم رسم تمثٌالت لها بالٌد  -
 باستعمال األدوات.

 وصفها، إنجاز تصمٌم مناسب -
كتابة برنامج ٌسمح بإنجاز  -

 تصمٌم مناسب لها.

 العالمً بشكل سلٌم. الترمٌزو
بلغة يصوغ ويحرر ويعرض  -

 .سليمة
صحة نتابج وٌصادق  منٌتحقق  -

 علٌها. 
 ومنسجمبشكل منّظم  منتوجاٌقّدم  -

 .حسب مواصفات الكفاءة الختامية
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  التربٌـة اإلسالمٌـة برنامج

نهسنخ األونى ين انتعهٍى انًتىس ط
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  تقديم المـاّدة: . 1

التربية اإلسالمية ليست معارؼ تحفظ لتستظير في المواقؼ والمناسبات الدينية فحسب، وال ىي عبارة عف مفاىيـ 
دينية يجب أف تستوعب لتفي بغرض التعميـ في المدرسة فقط، وال ىي سموكات آلية يكتسبيا الفرد بالممارسة اليومية 

نمية استعدادات المتعّمـ الفطرية في المجاالت الفكرّية فقط، بؿ ىي كّؿ ذلؾ، وباألحرى ىي التربية الموجية لت
والروحّية والخمقّية واالجتماعّية والسموكية، تماشيا وخصائص نمّوه وتنشئتو تنشئة قائمة عمى مبادئ سميمة، وسموؾ 

ُل َعَمْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأاّل َتَخاُفوا َوال َتْحَزُنوا ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا المَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَ ))قويـ مصداقا  لقولو عّز وجّؿ:  زَّ
(. ُقْل َربَِّي المَُّه ُثمَّ اْسَتِقمْ )ولقولو صمى اهلل عميو وسمـ:  .[03مت:فصّ ]سورة . ((وابشروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

 .رواه الترمذي

سالمية مف خالؿ منيجيا المدرسي تزاوج في نشاطيا التعميمي بيف األبعاد األساسية اإلمف ىذا المنطمؽ فإف التربية و 
المتعمقة بالجوانب الروحية والمعرفية والسموكية واالجتماعية، وال تفصؿ المعرفة عف الممارسة السموكية واألبعاد 

 ومعامالت. الروحية في أي ميداف مف مياديف نشاطيا، وذلؾ حتى تجعؿ مف التعّممات تصّرفات 
    

ـ لمقياـ بواجباتو نحو اهلل، ونحو نفسو، إعداد المتعمّ ، فإّنيا التربية اإلسالمية في مرحمة التعميـ المتوسط غايـاتأّما 
المفاىيـ الصحيحة لإلسالـ كديف سمـ وسالـ، وديف وسطية وتسامح  باكتسابووأسرتو، ومجتمعو ووطنو؛ وتحصينو 

 التعايش.و العدالة االجتماعية، ديف حقوؽ اإلنساف، والقيـ اإلنسانية العميا، وديف التفّتح عمى الغير و وحّرية، والمساواة 
 أّمتو. والتمسؾ بثوابت، إليو ، واالعتزاز باالنتماءوطنوالتربية اإلسالمية في تكويف شخصية المتعّمـ عمى حّب  ساهموت   

 الكريـ قرآفال نصوص مف خالؿ ما يتعّممو مف ،لفّني والجماليا ذوقوالمغوي ، وتنمية  رصيدهفي إثراء  تسيـكما 
 النبوي الشريؼ. حديثالو 

والقيـ والسموؾ، مع  ،والعقؿ والعاطفة ،التوازف بيف الروح والجسد برنامجروعي في تحديد الموارد المعرفية في ال   
 قصدخالؽ، واألالتركيز عمى المعامالت  وجاء مراعاة التكامؿ واالنسجاـ بينيا وبيف المواد التعميمية األخرى.

 .في ىذه المرحمة استكماؿ بناء شخصية المتعّمـ
 

مادة التربية اإلسالمية في التحكـ في المواد األخرى، ويظير ذلؾ خصوصا في المواد االجتماعية، ساهم كما ت
ي وضعيات تعميمية مشتركة بمراعاة حيث يمكف تناوليا ف التاريخ والتربية المدنية والمغة العربية؛المغة العربية و ك

جوانب التكامؿ واالنسجاـ المحوري في المفاىيـ والقيـ، وكذا األىداؼ المتوّخاة ضمف الكفاءات المستيدفة في كؿ 
قصص و فالطيارة مثال، تتناوليا التربية العممية مف الجانب الصّحي، كما يتناوؿ التاريخ السيرة النبوية، برنامج. 
 وتتناوؿ الجغرافيا القبمة وموقع الكعبة واألماكف المقّدسة األخرى.األنبياء، 
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 التعميم المتوّسطبرنامج التربية اإلسالمية لمسنـة األولى من  .0
 ةـنـص الكفـاءة الشامل .3

ٔيسخظٓط بًٓبضة يب حفع يٍ انمطاٌ ٔانحسيذ حالٔة، ٔشطحب. ٔيؤزي انظالة أزاء طحيحب، يبطظا أرطْب في مسهٕكّ يٕظفب  يعطف انًخعهى حميمت اإليًبٌ ببهلل حعبن  .4

ٔيخحه  بًحبت انطمسٕل طه  هللا عهيّ ٔمسهى ، ٔيحطص عه  االلخساء بّ، بًعطفت يحطبث يرخبضة يٍ مسيطحّ انعططة.أحكبيٓب ِٔحكًٓب. يعظًٓب.   

 ٌبدي المتعلم الروح الوطنٌة و تعلقه بالتراث اإلسالمً الوطنً وٌعمل على حماٌته.الجزائرٌة:  القٌـم: الهوٌة
 ٌتحكم فً المعرفة و المهارات و األخالق المرتبطة بؤداء الشعابر و خدمة األمة والوطن وتوظٌفها.الضمٌر الوطنً: 

ٌّة المتؤصلة فً ة: ـلمواطنا  المجتمع الجزابري.ٌعتز بالروح الوطنٌة والقٌم اإلسالم
 ٌحسن التواصل مع الؽٌر وٌتعامل معه بروح التسامح والحوار البناء، واحترام الرأي اآلخر. -التفتح على العالم:

 ٌعمل على تقوٌة القٌم الوطنٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان والبٌبة والدفاع عن القضاٌا العادلة. -
 ،ٌجند مكتسباته المعرفٌة والمهارٌة، وٌوظفها لحل المشكالت فً محٌطهـ ٌعبر عن مكانته ضمن أفراد مجتمعه -الكفاءات العرضٌة: ذات طابع فكري:

 ٌستخدم القراءة الصحٌحة للنصوص الشرعٌة وٌحسن استظهارها و استعمالها.-
ٌل والمبادرة واالبتكار وتبرٌر مواقؾ وإثبات صحة نظٌم الذات والمحٌط، وٌستخدم آلٌات التفكٌر المنطقً فً النقد والتحلتٌعتنً بذات طابع منهجً: 

 معلومة.الالرأي و
 ٌساهم فً حوارات ومناقشات ذات داللة فً محٌطه، بالتزام آداب الحوار اإلسالمٌة وأدوات التعبٌر المناسبة.ذات طابع تواصلً: 

 وٌوظؾ  ومسإولٌة مع الوضعٌات المختلفة فً محٌطه االجتماعًٌتعامل بوعً  تصرؾ بالتعالٌم اإلسالمٌة المكتسبةٌذات طابع شخصً واجتماعً: 
 مختلؾ وٌقدر جهد اآلخرٌن فً ٌنجز أعماله بإتقان -الوطنٌة المناسبة المواقؾ والوضعٌات الدٌنٌة بشكل مناسب أدوات المادة فً

 مجاالت العمل والنشاطات ذات المنفعة على الفرد والمجتمع والمحٌط.
 المٌادٌن الكفاءات الختامٌة مرّكبات الكفاءة المحتوٌات المعرفٌة أنماط من وضعٌات تعلّمٌة التقوٌم معاٌٌر ومؤشرات

 سالمة االستظهار -
 التالوة السلٌمة للمحفوظ -
 الوضعٌات فً االستعمال حسن-
 االستشهاد الموضوعً -

الوقت فضاء متاح لإلنسان 
 الستغالله فً األعمال المفٌدة،

اذكر كٌف تستغلّ وقتك فً األعمال 
 المفٌدة

 ـ سور : الطارق ، البروج ، االنشقاق
 رآن الكرٌم والسنة النبوٌةــ مكانة الق

 حدٌث الوقت هو الحٌاة  -

د ٌّ  ـ الحفظ الج
 ـ الشرح المناسب

 ـ االستظهار الصحٌح
 ـ وضعٌات االستعمال

ٌستظهر المتعلم المحفوظ 
من القرآن الكرٌم، 

باستخدام والحدٌث 
مهارات التالوة الجٌدة و 

 االستعمال المناسب.

القرآن 
الكرٌم 

والحدٌث 
 الشرٌف

 التعرٌف الصحٌح لألركان-

 ٌماناإل حقٌقة عن التعبٌر حسن-
حسن التصرف فً العبادة  -

 والسلوك

 ،لمؤمناعلى سلوك العبد  اإلٌمان ٌؤثر
ٌبرز هذا اإلٌمان  ةهر سلوكٌامظ

 فً حٌاة المسلم

أركان اإلٌمان )اإلٌمان باهلل ودالئل ـ من 
ذكر جمٌع  أركان اإلٌمان   وحدانٌته(

 دون شرح أو تفصٌل 
 الركن األّول : وجوب اإلٌمان باهلل،  

 أثر اإلٌمان باهلل على السلوك.

 الفهم الصحٌح لإلٌمان -
بمقتضى  التصرؾ-

 اإلٌمان الصحٌح
 وضعٌات االستعمال -

ٌعبر المتعلم عن حقٌقة 
ن، وأثره فً حٌاة اإلٌما

المسلم من خالل تصرفه 
 الٌومً عبادة وسلوكا.

أسس 
العقٌدة 
 اإلسالمٌة
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 عائر وآدائهاشـ تعظٌم ال
 ـ حسن التعرٌف بالشعائر
ـ صحة عرض الكٌفٌات 

 واألحكام 
 ـ األداء الصحٌح

الصالة عماد الدٌن، ابحث عن  
إلى أهمٌة الصالة  مصادر ترشدك

 فً العبادة والحٌاة الروحٌة للمسلم

 الغسل -ـ الطهارة والوضوء 
-: التعرٌف الحكمة ـ والتٌمم ـ الصالة

 واالحكام

 ـ معرفة أحكام الصالة
 ـ التطبٌق المالئم لألحكام

 ـ المواظبة على األداء
 ـ تعظٌم الشعائر 

ٌعظممممممممممممممممم المممممممممممممممممتعلم 
الشمممممممممعابر اإلسمممممممممالمٌة، 

فقممممما وٌمممممإدي عباداتمممممه و
 ألحكامها.

 العبادات

 اإلسالمالتخلق بخلق  -
مظاهر األخالق  إبراز-

اإلسالمٌة فً سلوك المتعلم 
 الٌومً.

االستدالاللصحٌح بالشواهد  -
 القرآنٌة واألحادٌث

ربط األخالق بالنصوص  -
 الشرعٌة

عرض الضوابط بشكل  -
 صحٌح

. ًّ  الصدق - المسلم ٌعٌش فً محٌط اجتماع
 األمانة -

  ـ عالقة المسلم بأخٌه المسلم 
 

ـ المعرفة الصحٌحة لخلق 
 اإلسالم

ـ الممارسة الواعٌة 
 لألخالق المكتسبة

ٌوظممممممممممممممؾ المممممممممممممممتعلم  
المعرفمممممممممممة المكتسمممممممممممبة 
فمممممممممً جوانمممممممممب ممممممممممن 
مكمممممممممممممارم األخمممممممممممممالق 
اإلسمممممممممممممممالمٌة فمممممممممممممممً 
الوضممممممممعٌات المناسممممممممبة 

 فً المحٌط.

تهذٌب 
 السلوك

نظاهر سلوكٌة  التعبٌر عن -
فً محبة الرسول صلى هللا 

 علٌه وسلم
عرض مظاهر عن محبة  -

 الرسول صلى هللا علٌه وسلم
إعطاء أمثلة سلوكٌة عن  -

 .االقتداء به

ًّ ـ صلى هللا  ٌّة النب تمّثل شخص
علٌه وسلّم ـ قدوة فً األخالق 

والدعوة إلى الصالح، كٌف ٌمكنك 
ٌّة؟  االقتداء به فً حٌاتك الٌوم

   الوحًاٌة بدـ 
كٌف نزل الوحً على الرسول صلى هللا  -

 علٌه وسلم : حادثة غار حراء
 

ـ التعبٌر عن محبة 
 الرسول بالسلوك المناسب

ـ االقتداء بمنهجه فً 
 الدعوة

ٌعّبر المتعلم عن محبة 
الرسول صلى هللا علٌه 

وسلم ، باالقتداء به 
انطالقا من العبر 

لصة خوالمواقؾ المست
 العطرة.من سٌرته 

 السٌرة
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 المدنٌـةالتربٌة  برنامج

 سنخ األونى ين انتعهٍى انًتىس طهن
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  تقدٌم الماّدة .1

س والتمرّ  ،وطنًحقوق وواجبات وانتماء من م المواطنة ــم قٌس لدى المتعلّ من المواد الدراسٌة التً  تكرّ التربٌة المدنٌة 

 ،لقانونم احتراواالحوار وتقبل اآلخر،  من خالل ال معرفة وممارسة وسلوكوهً بذلك تشكّ ، دٌمقراطٌةالعلى قواعد 

وحقوق  ،الوعً بؤداء الواجب، واحترم الذات هنم لدفٌونبذ التمٌٌز بمختلؾ أشكاله، ، التسامح والتضامنّ ً بروح التحلّ و

 ة.  ة والعامّ وحماٌة الممتلكات الخاصّ ، اإلنسان

 تحقٌق الؽاٌات التالٌة لدى المتعلمٌن:ط إلى فً مرحلة التعلٌم المتوسّ التربٌة المدنٌة  ترمً

 ته الوطنٌةبهوٌّ  امتمسك ،له للعٌش كمواطن ٌدرك ما علٌه من واجبات وماله من حقوقإعداد الفرد للحٌاة، إعدادا ٌإهّ  -

 على القٌم اإلنسانٌة؛ احمتفتّ و

 ؛المساهمة فً الحٌاة الدٌمقراطٌةو القانون باحترامبالمسإولٌة الفردٌة والجماعٌة  والشعور ،المدنً تنمٌة الحسّ  -
 

  مهٌكلة فً ثالث مٌادٌن تعلّمٌة: جةبرمالموارد المو

 الحٌاة الجماعٌة  -

 الحٌاة المدنٌة  -

 الحٌاة الدٌمقراطٌة والمؤّسسات. -

استعمال أدوات الماّدة بشكل منهجً فً إطار ستهدؾ ، فإّنها تالمتوسطفً مرحلة التعلٌم المراد إنمابها المهارات أّما 

 .استؽالل وسابل االتصال والخطاب االستداللً فً التبلٌػ، وكذا قصد استثمارهاالمعلومات من مصادرها البحث عن 

بالمسإولٌة فً احترام القانون باعتباره التحلًّ السلوك، فإّننا نذكر على سبٌل المثال: القٌم ذات األثر اإلٌجابً على وأّما 

التراث الطبٌعً والحفاظ على لبٌبة، حقوق اإلنسان واواترام  ،وحسن التعامل مع الؽٌر ،الضابط للعالقات االجتماعٌة

 المساهمة فً إثرابه.والثقافً و
 

ره من مفاهٌم ومصطلحات كمعارؾ ة التربٌة المدنٌة فً التكامل مع المواد األخرى من خالل ما توفّ تساهم مادّ و

 منها على الخصوص: ،مشتركة 

 بإثرابها بالمصطلحات ؛  اللغة العربٌة -

  ؛الدٌمقراطٌة ومإسسات الجمهورٌةتتعلق بالحٌاة المدنٌة ومفاهٌم ومصطلحات  من خالل توظٌؾ التارٌخ  

 مشكلة الحٌاتٌة ببعدها الحضاري ؛  وال ،الدراسة ببعدها الوظٌفً محلّ الجؽرافٌة ربط الظاهرة ب الجغرافٌا -

تساعد على الفهم الدقٌق التً حصابٌة اإلمعطٌات المن حٌث تكامل المادتٌن فً بناء الكرونولوجٌا و الرٌاضٌات -

 للظاهرة محل الدراسة؛

 والسلوك السوي فً الحٌاة؛ واالجتماعٌة، ه من مفاهٌم ترتبط بالقٌم اإلنسانٌة ما تعالجمن خالل  التربٌة اإلسالمٌة -
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 برنامج التربٌة المدنٌة للسنة األولى من التعلٌم المتوّسط . 6

ٌجابً مع محٌطه على والتفاعل اإل ،م قادرا على معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرٌةٌكون المتعلّ  ،طمن التعلٌم المتوسّ  لـىوفً نهاٌة السنة األ

 الواجب. تأدٌةو  ممارسة الحقّ  أساس
 شاملة الكفاءة ال

 الهوٌة الوطنٌـة ٌبدي اعتزازه بمكونات هوٌته الوطنٌة
 والمواقفٌم القـ

 الضمٌر الوطنـً ٌتحلّى بروح التضامن والمسإولٌة واحترام اآلخرٌن

 المواطنـة ٌتصّرؾ كمواطن واع تجاه كل قضاٌا مجتمعه
 

 التفتح على العالم األخرى فً العالمٌتفّتح على الثقافات 

 ٌعبر عن رأٌه -وٌختار انسبها ٌتصور طرق الحل  -ٌقٌم نتابج عمله-ٌستثمر المعلومة 

 .ٌمارس الفكر المبدع  -
 طابع فكري

الكفاءات 
 العرضٌة

 طابع منهجً  ٌستؽل تقنٌات اإلعالم والتواصل. -ٌتخذ طرق عمل ناجعة  -

 طابع تواصلً ٌتدخل شفوٌة أو كتابٌة سلٌمة. -ومفهومٌتواصل بشكل جٌد  -

 دمج فً فوج العمل وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركةنٌ -عمل على استقاللٌته ٌ –ٌثق فً نفسه  -

ٌبدي وعٌا بالمسإولٌة وحسن التعامل مع اآلخرٌن.  -  
 شخصً واجتماعً.طا

 المٌادٌن الكفاءة الختامٌة مركبات الكفاءة المحتوٌات المعرفٌة أنماط وضعٌات تعلمٌة تقوٌمومؤشرات ال معاٌٌر الزمن

 سا 10

 : تقبل األخر؛المالءمة
التوظٌؾ المنهجً  -

 ألدوات المادة 
صور  :السنداتـ 

 ونصوص
التعامل : االنسجام 

 الحضاري، التماٌز

 السلوك السوي.

التنوع الثقافً  وضعٌة تخّص:
كعامل للوحدة وتقبل األخر 

 التمٌٌز بكل أشكاله .ورفض 

:أمثلة عملٌة تتعلق وضعٌة تخصّ 
بؤسلوب التعامل مع اآلخرٌن 

مهما كان لونهم وجنسهم 
 ومعتقدهم.

أمثلة محسوسة  :وضعٌـة تخصّ 
للتعبٌر عن تقبله للتنوع، 
ورفضه للمٌز العنصري 

 والسلوك العدوانً
 

 

 التنوع الثقافً ـ 

ـ التفرقة والتمٌٌز 

 العنصري
 

  أمثلةٌستعرض  .6

تعكس فً مجملها 
ز ٌالتفرقة والم
مع إصدار العنصري  

 حكمه الخاص.
 
ٌختار األداة  .2

 والمضمون للتعبٌر عن
 .تقبله للرأي المخالف

 
ٌبدي سلوكا مسؤوال  .3

ٌبرز فٌه رفضه للعنف 
 والعدوانٌة  

 

ٌتفاعل بشكل اٌجابً فً 
محٌطه من خالل تقبله 

نبذه وللتنوع  الثقافً 
والمٌز  للتفرقة 

الحٌاة  العنصري.
 الجماعٌة

 

 وضعٌة تعلم اإلدماج
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16 

 سا

 معرفة القانون  المالءمة :

ألدوات المادة:  منهجً توظٌف

 مواد قانونية  ـ
 االنسجام ـ
 ادلقابلة  بني احلق والواجب ـ

إعطاء المثال : االنسجام

 الصحٌح

 التمايزـ مبدأ ادلساواة،التماٌز: 

 التبرٌر السلٌم-

االنضباط داخل تخص:وضعٌة 
 .المإسسة التعلٌمٌة

المشاركة فً تحرٌر  وضعٌة تخص:
جملة من مواد النظام الداخلً للقسم 

 القانون الداخلً للمإسسة انطالقا من

الفرص فً  تكافإوضعٌة تخص:
تحقٌق المساواة فً مٌدان التربٌة 

 .والتعلٌم  .كحق ٌكرسه القانون

 

 الحقوق والواجبات -

األساسً ـ القانون 

 للمإسسة

ـ النظام  الداخلً   

 للمإسسة 

 

األساسً   ٌعتمد القانون .1
 للمؤسسة التعلٌمٌة لمعرفة
حقوقه وواجباته  تبعا  

نظام لما ٌفرضه  ذلك من 
 وانضباط داخل لمؤسسة

 
 ما له منٌوازن بٌن  .2

 واجباتعلٌه من  ماحقوق و
 
قدم عرضا ٌبرز فٌه ٌ .3

 خالل من مبدأ المساواة
 تكافؤ الفرص

 

 وواجباته حقوقه ٌمارس

انطالقا مما تفرضه وتٌرة 

فً المؤسسة  التمدرس

التعلٌمٌة من نظام 

ومسؤولٌة تجاه الذات 

 ٌرـــوالغ

اة ــالحٌ
 المدنٌة

 

 وضعٌة تعلم اإلدماج

 سا 11

 لتعرٌؾ الدقٌق  المالءمة:

 

ألدوات  توظٌف منهجً
 المادة

 

 الربط  السلٌم: االنسجام

 استخالص المؽزى: التماٌز
 

التعرٌؾ بالدولة :وضعٌة تخصّ 
الجزابرٌة جمهورٌة دٌمقراطٌة  

 .شعبٌة
 

 من السلطات  الثالثة: وضعٌة تخصّ 
المهام والعالقة  ،الصالحٌات حٌث
 .بٌنها
 

طبٌعة العالقة بٌن  :وضعٌة تخصّ 
الحاكم والمحكوم فً النظام 

 .الجمهوري

 ؛الدولة الجزابرٌة -

 ؛النظام الجمهوري -

 :السلطات الثالث -
، التشرٌعٌة، التنفٌذٌة

 والقضابٌة؛

 

للتعرٌؾ  فقرةٌحرر  -
 .بالدولة كشخصٌة معنوٌة

 
ٌذكر أنواع السلطات  -
ٌشرح طبٌعة العالقة و

 بٌنها.

 

ٌبرز طبٌعة العالقة بٌن  -

 الحاكم والمحكوم فً

 لنظام الجمهوري. طارإ

 

الدولة  ٌنطلق من مفهوم 

كجمهورٌة الجزائرٌة 

لتأكٌد دٌمقراطٌة  شعبٌة 

تمسكه بترقٌة العالقات 

االجتماعٌة فً اطار 

 المؤسسات

الحٌاة 
الدٌمقراطٌة 
ومؤسسات 
 الجمهورٌة

 وضعٌة تعلم اإلدماج
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  تارٌخالبرنامج 

 نهسنخ األونى ين انتعهٍى انًتىس ط
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واإلنسان فً حاجة ، والحافظ لتجاربها وكفاحها عبر األزمنة والعصور ،التارٌخ ذاكرة الشعوبتقدٌم المادة:  .1

بمن كان لهم التؤثٌر على مسار األحداث. وعلٌه، فإّن التارٌخ هو استجالء  ة ؼٌره، واالقتداءمن خبراالستفادة إلى 

ٌجابً المسإول فً المحٌط لسجّل الماضً، قصد فهم الحاضر بما من شانه أن ٌمّكن من التصّرؾ اإل

 .االجتماعً، واستشراؾ المستقبل

 تارٌخ فً التعلٌم المتوسط إلى تمكٌن المتعلمٌن من: وٌرمً تدرٌس ال

 اكتساب معالم تإكد الهوٌة واالنتماء؛ 

  والوعً بالرهانات المستقبلٌة؛  التموقع فً الزمان 

  ،والتارٌخ الوطنً بشكل خاص، من خالل البحث والتقّصً تنمٌة القدرة على القراءة الذكٌة للتارٌخ بشكل عام

 التحلٌل النقدي لألحداث؛و

  الحاضر واستشراؾ المستقبل والمساهمة فً حل مشكالت المحٌط االجتماعً.  فهم 

 ؾ بشكل مسإولتصرّ على ال تنشبة المتعلّمة فً ساهم المادّ ، تدروس التارٌخ الوطنً والتارٌخ العاموانطالقا من 

فً  بشكل مسإولؾ ٌتصرّ للماضً والحاضر، ف ، وتحلٌلهمحٌطه ، معبرا عن وعٌه برهانات المجتمعفً 

   . استشرافه للمستقبل

الموروث  ر قٌمةؾ اإلنسان مع وسطه، ٌقدّ والكشؾ عن أسالٌب تكٌّ  ،فه على المنجزات الحضارٌةخالل تعرّ ومن 

والمد للؽزو الصلٌبً  والتصديودور المؽاربة فً نشر اإلسالم ، ن للهوٌة الوطنٌةكمكوّ الوطنً التارٌخً 

ص ما ستخالاو ،لإلحداث م تحلٌل نقديّ ٌقدٌمّكن المتعلّم من ت التوثٌق التارٌخً. كما أّن االّطالع على االستعماري

 .بطوالت شعبهبمآثر وه من التعبٌر عن اعتزازه ٌمكنّ 

التارٌخ ؛ التارٌخ الوطنً؛ الوثابق التارٌخٌةمهٌكلة فً ثالث مٌادٌن:  المعرفٌة التً رصدها البرنامجالموارد و

 تتمحور حول:، والعام 

 متكاملتٌن بمقاربتٌن أساسٌتٌن ، وهً ترتبطالصرفة التارٌخٌة المعرفة: 

ومفاهٌم تصنٌفٌة ترمً  ،بالحدث والزمان والمرحلة والحقبة والعصرالتً ترتبط لكرونولوجٌة االمقاربة  -

 ؛رار عالقة  اإلنسان باإلحداث واآلخرٌن  تؤثٌرا وتؤثّ ومفاهٌم تفسّ  ،المقارنةوؾ التصنٌوإلى الترتٌب 

العصور التارٌخٌة،  الموضوعات التً ٌتم تناولها على النحو التالً: مختلؾ وتخص الموضوعاتٌةالمقاربة  -

، التفاعل الحضاري، الحضارة البناء الحضاريإنسان العصور القدٌمة، المخلفات األثرٌة، الحضارة، 

 ،الخالفة العثمانٌة ، الكٌانات السٌاسٌة،الوحدة الروحٌة، الترابط الثقافً ربٌة، الحضارة اإلسالمٌة،االمؽ

الحركة ، المقاومةاالستعمار و ،عالقات الخارجٌةال ،(الحدٌثة الدولة الجزابرٌة)  شكل الوطنًالتمعالم 

 القضاٌا الدولٌة.، استرجاع السٌادة الوطنٌة، الجزابر والوطنٌة

 إعطاء داللة للوثٌقة ، وةالتوظٌؾ المنهجً ألدوات المادّ كة التارٌخ المعرفة األدابٌة لمادّ بترتبط التً  المهارات

االستعمال السلٌم والوظٌفً للؽة ، و، صورة، مخطط...( التارٌخٌة موضوع الدراسة )نص، جدول، خرٌطة

 ؛أحكام موضوعٌة وإصدارس على تقدٌم  نصوص تحلٌلٌة نقدٌة التمرّ وة ومفاهٌمها، المادّ 

  مع التؤكٌد على األصالة واالعتزاز  بمآثر شعبه . بهنتماته والهوٌ اتؤكٌد عن تصّرفات الفردالذي ٌعّبر السلوك ، 
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 للسنة األولى من التعلٌم المتوّسطارٌخ برنامج الت . 6
التعرف واكتشاف  من خالل كمكون للهوٌة الوطنٌة ،الوطنً إبراز قٌمة الموروث التارٌخً  ٌكون المتعلم قادرا على ،طالتعلٌم المتوسّ  من األولىفً نهاٌة السنة 

 الكفاءة الشاملة نصّ   .نسان مع وسطهإلتكٌف اأسالٌب والمنجزات الحضارٌة 

ٌّة الجزائرٌة ٌكتسب الوعً  بجذور هوٌته الوطنٌة  الهو

 والمواقفقٌم ال
 الضمٌر  الوطنً ٌبدي  وعٌا بؤهمٌة  الموروث التارٌخً الوطنً   

 المـواطـــنة   ٌمارس مواطنته من خالل  التؤكٌد على بعد االنتماء

 التفتح على العالم  شعوب أخرىٌتفتح على ثقافات 
التحالٌل البسٌطة  بعد نقدٌة أحكاماٌصدر  - ٌنّمً مهاراته الفكرٌة من تحلٌل وتصنٌؾ ومقارنة وتعمٌم وتقٌٌم  -ٌوّظؾ الكرونولوجٌا  -

 طابع فكري .االستقراء واالستنتاج القابم علىٌستعمل التفكٌر  -قصد الفهم

الكفاءات 
 العرضٌة

 ٌتخذ طرق عمل ناجعة من خالل تنظٌم عمله -ٌستقرئ الخرابط والصور والبٌانات والنصوص بشكل منهجً -
 طابع منهجً .ٌستؽل تقنٌات اإلعالم والتواصل -ٌنّظم عمله  -ٌتكٌؾ مع المهمة والسٌاق -

 طابع تواصلً ٌختار وسٌلة التواصل الناجعة  - ٌتدّخل بعبارات شفوٌة أو كتابٌة سلٌمة، وٌحسن استعمال أدوات المادة وتقنٌات التبلٌػ والتواصل -

 واجتمـاعًشخصً  .دمج فً فوج العمل وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركنٌ -ٌبدي سلوكا إٌجابٌا اتجاه الذات واآلخرٌن واتجاه العمل المطلوب -
وضعٌات تعلمٌةأنماط  تقوٌمال ومؤشرات معاٌٌر الزمن  المٌادٌن الكفاءة الختامٌة مركبات الكفاءة    المحتوٌات المعرفٌة 

 سا 16

 ادة األثرٌةتصنٌؾ المّ 
احترام الخطوات  -

 المنهجٌة
االستنتاج والربط  - 

 السلٌم 

التساإل تخّص التحدٌد: وضعٌة 
 حول  خطوات دراسة اآلثار 

كرونولوجٌا :  تخصّ وضعٌة 
العصور القدٌمة )ما قبل التارٌخ 

 والعصور الحجرٌة(؛
اآلثار عنوان الفترة  تخّص:وضعٌة 

 التً عاش فٌها اإلنسان القدٌم.

 :دراسة اآلثار القدٌمة 

  مواطن بقاٌا إنسان العصور القدٌمة -
 األدوات الحجرٌة  . :أنواع اآلثار القدٌمة -

 النقوش والرسومات. المسكوكات .امـالعظ .

 .المخطوطات واأللواح .

لدراسة  منهجٌة خطوات على ٌتمّرس .1
 اآلثـار من خالل نموذج على الخٌار؛

ٌتعّرف على مواقع  آثار اإلنسان  .2
القدٌم  وٌصنفها وفق معٌاري 

 الزمان والمكان؛
 األثرٌةفات مخلّ ٌربط العالقة بٌن ال .3

 خصوصٌات الفترة التً عاش فٌهاو
 اإلنسان القدٌم

ٌوّظف اآلثار بشكل 
ع ـمنهجً لوض

ا  ـولوجٌـكرون
العصور القدٌمة 

واكتشاف نمط معٌشة 
 إنسان ما

 قبل التارٌخ. 

الوثائق 
 التارٌخٌة

 م اإلدماجوضعٌة تعلّ 

 سا 62

ضبط المجال  الدقة فًـ 
  الجؽرافً

ـ اإلسنتاج والربط  
 السلٌم.

 االستخالص الوجٌه   ـ

  

  مشكلة تخصوضعٌة 
 للمالك الجؽرافٌة المجاالت ـ

فً الجزابر وشمال القدٌمة 
 إفرٌقٌا

 مشكلة تخص :وضعٌة 
 ـ التطور الحضاري اللوبً والبونً

قاومة م مشكلة تخص: وضعٌة 
  االختالل األجنبً.   

  ًالعصور القدٌمةالجزائر وشمال إفرٌقٌا  ف: 
ا فً ٌـ التطور الحضاري لممالك شمال إفرٌق

 العصور القدٌمة 
 ـ الحضارة اللوبٌة والبونٌة . 
الثالثً القدٌم  لشمال إفرٌقٌا   االستعمار ـ

 )الرومانً والوندالً والبٌزنطً(

الجغرافٌة  المجاالت خرٌطة على عٌوقّ  1
 للممالك القدٌمة فً شمال إفرٌقٌا؛

العالقة بٌن منجزات الحضارة ٌربط ـ 
اللوبٌة والبونٌة والتطور فً المجاالت 

 المختلفة؛
ـ ٌبرز البعد الوطنً من خالل مقاومة 

 االحتالل وسٌاسة روما اإلدماجٌة.

 ٌّصنف المنجزات
الحضارٌة القدٌمة فً 
الجزائر وشمال افرٌقا 

الحضارة اللوبٌة )
( مبرزا دور والبونٌة

الممالك  االمازٌغٌة فً 
 مواجهة االستعمار

 القدٌم.

التارٌخ 
 الوطنً

 وضعٌة تعلم اإلدماج
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 سا16

: الدقة فً المالءمة
 التصنٌؾ

استعمال أدوات 
الدقة فً المادة: 
ضبط المجال  الرسم و

الجؽرافً  
 للحضارات القدٌمة

: الربط االنسجام
 والتحلٌل السلٌمٌن 

 :تخصّ وضعٌة 
تمثٌل المجاالت  -

الجؽرافٌة للحضارات 
 القدٌمة على خرٌطة

 ّّ :تخصوضعٌة 
مظاهر التطور  -

 الحضاري   
 ّّ :مشكلة تخصوضعٌة 

إظهار عناصر  -

 .التفاعل الحضاري

  

 ةالقدٌم حضاراتال:   

المصرٌه، الرافدٌة، الرومانٌة،   -
 الٌونانٌة، والقرطاجٌة؛ 

 ـ مواطنها وعوامل قٌامها 

 ـ منجزاتها الحضارٌة         

 ـ بعدا التؤثٌر والتؤثر .
 

ٌربط العالقة بٌن طبٌعة الحضارة  -
 ومنجزاتها ومدى تطورها

خرٌطة المجاالت  ٌوقع على   -
 الجغرافٌة للحضارات القدٌمة 

ٌعتمد على المظاهر الحضارٌة  -
الستجالء عنصري  التأثٌر والتأثر 

 الحضارٌٌن .

ٌنطلق من 
منجزات 

الحضارات 
القدٌمة فً العالم 

الستخالص 
عاملً التأثٌر 
والتأثر وتحدٌد 

المجاالت 
الجغرافٌة لكل 

  منها.

 التارٌخ

 العـام

 وضعٌة تعلم اإلدماج  
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 . تقدٌم الماّدة1

 إجرابٌة ووظٌفٌة، تتجاوزمعرفة لإلنسان، باعتبارها ات األساسٌة ٌمن الحاج تستجٌب الجؽرافٌا للكثٌر

لعالقة بٌن التً تطرحها ا باإلشكالٌات قتعلّ تمفاهٌم  تتناولل ،على سطح األرض والشرح لما هو الوصؾ

فً ذلك تتبنى و ،والتعامل مع المحٌط بشكل عام وأسالٌبهم فً التنمٌة ،والبٌبًالسكان ومجالهم الجؽرافً 

التؤقلم والتفاعل مع  لمشاكل الناتجة عنة امواجهفً   وتقنٌاتهاإلنسان  دورالكشؾ عن  ن منتمكّ  علمٌة مقاربة

حٌث اإلنسان فً قلب النظام البٌبً، كؤكبر مؽٌر  لتنمٌة،وا الطبٌعٌة مواردلا واستؽالل ،البٌبة وتهٌبة اإلقلٌم

ما ٌصنعه من أدوات وما ٌمارسه من نشاط فً واستراتٌجٌاته ونشاطاته وقراراته بٌساهم للوسط الطبٌعً، 

، لذا فان الجؽرافٌة الوظٌفٌة  تساعد على حسن التصرؾ فً الفضاء الجؽرافً التؤثٌر على البٌبة إٌجابا وسلبا

واالنتقال والتعامل مع وضعٌات حٌاتٌة بما ٌساعد المتعلم على التفكٌر واقتراح الحلول من حٌث التموقع 

   لمشاكل السكان والتنمٌة والبٌبة.

 :مٌن منتمكٌن المتعلّ ترمً الجؽرافٌا فً التعلٌم المتوسط و

 ؛المحٌطوالتعامل االٌجابً مع والتموقع  بهم،نتماتهم واهوٌتؤكٌد   -

  ؛فً المجال الجؽرافًالتباٌن والتنوع فهم ن من جؽرافٌة تمكّ اكتساب ثقافة   -

المخاطر الكبرى والحفاظ على التدابٌر الوقابٌة تجاه اتخاذ و ،اكتساب آلٌات التصرؾ بشكل مسإول  -

 البٌبة.

استؽالل الموارد الطبٌعٌة  لعقلنةمناسبة ول حلاقتراح فً تحقٌق الملمح الشمل من خالل ا تساهم الجؽرافٌكما 

وأسالٌب  اإلنسان العالقة بٌن ربطو ؛مشاكل السكان والتنمٌة والبٌبة الكشؾ عنوأدوات المادة  توظٌؾمن خالل 

 .إبراز التباٌن والتنوع الجؽرافٌٌن وعالقة ذلك بالسكان فً القارات؛ ومجاله الجؽرافًو

 :فً ثالث مٌادٌن   المعرفٌةالموارد وقد هٌكلت 

 ،لمجال الجؽرافًاـ 

  ،ـ السكان والتنمٌة

 ؛ـ السكان البٌبة

ؾ توظّ . فهً المواد التعلٌمٌةالعدٌد من نقطة التقاء باعتبارها  التحّكم فً المواّد األخرىفً  الجؽرافٌا ساهموت

الرصٌد  إثراءوتساهم فً ؛ الدراسة من فهم الظاهرة الجؽرافٌة محلّ  نٌمكّ  المواد بما المعطٌات المعرفٌة لتلك

 حٌث من هانفس الظاهرة تناوالنٌذ إ التارٌخمع  ، وتتكاملالمفاهٌم والمصطلحاتخالل  منزاد لعربٌة باللؽوي ل

مكان بالتؽٌر والتحول بالمكان، ٌرتبط ال وتطوره وقوعه مسار الحدث فً فمثلما ٌرتبط .والزمانً المكانً بعدها

واإلحصابٌات والرسومات البٌانٌة لفهم ظاهرة  كاألعداد ،ةرٌاضٌكما تستعمل الجؽرافٌا مفاهٌم عبر الزمان، 

 .جؽرافٌة
 

 

 



 المتوّســطهج الطور األّول من التعليم امنملّخص 
 

 31                                                               6106  - وزارة التربية الوطنية
 

 للسنة األولى من التعلٌم المتوّسطجغـرافٌا برنامج ال . 6

ربط العالقة بٌن اإلنسان وأسالٌب تأقلمه مع مجاله الجغرافً،   قادرا على المتعلم  ٌكونالسنة األولى من التعلٌم المتوسط  فً نهاٌة                  
 .وع والتباٌن الجغرافً فً العالمبعد الكشف عن التن

 الكفاءة الشاملة

ٌّة  على هوٌته الوطنٌة من خالل تؤكٌد ارتباطه المتٌن بؤرض األجدادٌستدل ّ   الوطنٌةالهو

قٌم ال
 والمواقف

 

الضمٌر     الطبٌعٌة البالدٌعبر عن وعٌه بؤهمٌة موارد 
 الوطنً

 ةــالمواطن ٌمارس مواطنته من خالل  التعبٌر عن مسإولٌته فً محٌطه االجتماعً
على  التفتح بٌن الجزابر   وؼٌرها من البلدان المصالح والمنافع المشتركة ٌعبر عن وعٌه ب

 العالم
ٌستعمل  -ٌعبر عن رأٌه -التحالٌل البسٌطة  بعد نقدٌة أحكاماٌصدر  - ٌقٌم نتابج عمله -المشكلة وٌختار انسبهاطرق حل ٌتصور  - مةوٌستثمر المعل

 .ضبط األبعاد المكانٌةوٌوظفها فً  ٌتموقع وفق معالم جؽرافٌة و - ٌعبر عن حب االطالع والتصور واإلنشاء -االستقراء واالستنتاج
 طابع فكري

الكفاءات 
 العرضٌة

 طابع منهجً ٌستؽل تقنٌات اإلعالم والتواصل. -ٌنظم عمله  -ٌتكٌؾ مع المهمة والسٌاق -تنظٌم عمله خذ طرق عمل ناجعة من خاللٌتّ 

مناقشة حول  أو راٌجري حوا -لتبلٌػ والتواصللو كتابٌة سلٌمة وٌحسن استعمال أدوات وتقنٌات أٌتدخل بعبارات شفوٌة  -ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم 
 موضوع جؽرافً

 طابع تواصلً

ٌبدي سلوكا إٌجابٌا اتجاه  -فً فوج العمل وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركةٌتعاون وٌندمج  -ٌتمتع باالستقاللٌة شٌبا فشٌبا -ٌعرؾ ذاته وٌثق فً نفسه 
 فً محٌطه االجتماعًٌتصؾ بالجدٌة والفعالٌة  -الذات واآلخرٌن واتجاه العمل المطلوب 

شخصً طابع 
 اجتماعً

 المٌادٌن الكفاءة الختامٌة مركبات الكفاءة المحتوٌات المعرفٌة أنماط وضعٌات التعلم ومؤشرات التقوٌم معاٌٌر الزمن

 سا 0

ٌستخدم المعالم : المالءمة
 واإلحداثٌات الجؽرافٌة؛ 
ـ استخدام أدوات المادة 

 بشكل منهجً ؛ 
 التوزٌعات خرابط ٌوظؾ -

ٌربط العالقة : االنسجام
بٌن اإلنسان ومجاله 

 الجؽرافً؛
عقلنة استؽالل التماٌز: 

 المجال الجؽرافً.

تعامل اإلنسان مع وضعٌة تخص 

 مجاله الجؽرافً

 وضعٌة تخّص 

 المجال الجؽرافً وخصابصه 

 وضعٌة تخّص 

عالقة التؤثٌر والتؤثر بٌن اإلنسان 
 وبٌبته

 الجؽرافً   التموقع -

المعالم اإلحداثٌات   -

 الجؽرافٌة. 

الكبرى  المجموعات -

 . سطح األرضل

بٌبات جؽرافٌة   -
 متنوعة

 الجغرافٌة ٌتعّرف على المعالم واإلحداثٌات. 1
 قصد توظٌفها فً تحدٌد المواقع وحساب الوقت

ٌستعمل خرائط التوزٌعات لتحدٌد  .2

المجموعات الطبٌعٌة الكبرى على سطح 
األرض )مظاهر السطح الكبرى، النطاقات 

 المناخٌة( وبٌئات جغرافٌة متنوعة

ٌنطلق من تحلٌل بعدي التأثٌر والتأثر  .3

إلبراز مدى قدرة اإلنسان على التأقلم مع 
 بٌئات جغرافٌة متنوعة

ٌعتمد معالم 
وإحداثٌات جغرافٌة 
للتموقـع وتحدٌد 
المجال الجغرافً 
مبرزا أسلٌب تأقلم 
اإلنسـان بٌئـات 
 جغرافٌة  متنوعة.

المجال 
 الجغرافً

 وضعية تعلم اإلدماج
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 سا 10

 :   المالءمة
ٌتعرؾ على  توزٌع  

 السكان 
ـ استخدام أدوات المادة 
بشكل منهجً  استؽالل 

 خرابط التوزٌعات .
: االنسجام  

ٌربط العالقة بٌن السكان 
 والتنمٌة 
 التماٌز

الوعً باالختالالت بٌن 
 التنمٌة والسكان

 وضعٌة تخّص:

تفاوت التمركز السكانً على سطح  

 . الكرة األرضٌة
 مشكلة تخص : وضعية

التوقٌع على خرٌطة المراكز الكبرى 
 للتجمعات السكانٌة فً العالم

 
 :وضعٌة مشكلة  تخص

النمو السرٌع للسكان كؤحد عوابق 
التنمٌة فً البلدان النامٌة )اختالالت 

 .تحتاج إلى حلول(

  :السكان فً العالم

 توزٌع السكان، -

لتجمع ا مراكز الكبرى -

 السكانً

 التنمٌة .مشاكل  -

ٌربط العالقة بٌن توزٌع السكان فً  -

 العالم  والعوامل المتحكمة فً ذلك 

ٌعتمد على خرابط طبٌعٌة وسكانٌة  -

الكبرى للتجمع لتحدٌد المراكز 

 السكانً فً العالم    

ٌربط العالقة بٌن النمو السكانً  -  
 و التنمٌة المستدامة

 

ل العوامل يحلّ 
ع ـمة في توزيالمتحكّ 

السكان مقترحا حلوال 
 .ةــلمشاكل  التنمي

 السكان
 والتنمٌة

 

 وضعية تعلم اإلدماج

 سا 10

التعرٌؾ بالبٌبة المالءمة: 
شاط نوعالقتها بنوع ال

 اإلنسانً 
ـ استخدام أدوات المادة 

 بشكل منهجً 
  خرابط وصور واشرطة -

 االنسجام :
ـ الربط بٌن نشاط االنسان 

 والبٌبة 
 التماٌز

 الوعً باألضرار البٌبٌة 

 :ّّ وضعٌة تخص
ممٌزات البٌبة الجؽرافٌة المعتدلة 
 وعالقتها بطبٌعة نشاط اإلنسان 

 : وضعٌة تخصّ 
 مظاهر التلوث البٌبً وسبل الحد منه 

 : وضعٌة تخصّ 
نفاٌات المصانع وأثرها على ـ  

التوازن البٌبً ودور اإلنسان فً 
 إٌجاد بدابل .

 اإلنسان والبٌئة

 فً بٌبته اإلنسان نشاط -

 التدهور البٌبً -

  .بٌبةاقتراح جّل لمشكل  -

 اإلنسانٌربط العالقة بٌن نشاط  ـ
 وبٌبته الجؽرافٌة.

  
ـ ٌشرح  المشاكل الناتجة عن عدم  

  اإلقلٌمٌةالتحكم فً التهٌبة 
  

على بٌبً ـ ٌقترح حلوال لمشكل 

    الخٌار

ٌنطلق من نشاط 
وتهٌئته  اإلنسان
مقترحا  ،لإلقلٌم

 نحقق حلوال

 التوازن البٌئً .
 السكان
 والبٌئة

 وضعية تعلم اإلدماج
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 ة تقدٌم المادّ . 1

علوم الطبٌعة والحٌاة فً مرحلة التعلٌم المتوسط امتداد للبعد البٌولوجً لمادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة  

والحفاظ على  م من فهم الذات البٌولوجٌة،ة ترمً إلى تمكٌن المتعلّ وهً مادّ  .االبتدابًفً مرحلة التعلٌم 

 لٌه القانون التوجٌهً للتربٌة بوضوح.وذلك ما ٌنص ع، سالمتها، ومن خاللها على المحٌط والبٌبة

ة علوم الطبٌعة والحٌاة فً مادّ  ، فإنّ  اعتبار فهم الذات مرهون بفهم المحٌط ومختلؾ الظواهر الطبٌعٌةبو

مٌن بؤدوات مفتاحٌة للوصول التدرٌجً إلى مستوى من الفهم والتفسٌر د المتعلّ ط تزوّ مرحلة التعلٌم المتوسّ 

 مشكالت من الحٌاة الٌومٌة. واكتساب مبادرة واستقاللٌة فً حلّ  ،لظواهر طبٌعٌة

ة فً ترقٌة المواصفات المتعلقة بالفكر العلمً ممثلة فً الموضوعٌة ومناقشة األفكار مع كما تساهم المادّ 

ٌساعدهم على تصحٌح و، نقدٌةالفضول العلمً والروح ال، ذلك ما ٌساعد على تكوٌن  تقدٌم حجج ومبررات

 .أفكارهم وإعادة هٌكلةتصوراتهم 

 ٌن:اندتنتظم الموارد المعرفٌة فً مٌ

 ؛لبناء كفاءات لها عالقة باألسس العلمٌة للمحافظة على الصحة والصحة:اإلنسان 

وحسن التصرؾ أمام الكوارث الطبٌعٌة   لبناء كفاءات لها عالقة بالحفاظ على المحٌط والمحٌط:اإلنسان 

 واالستؽالل العقالنً للثروات الطبٌعٌة. 

 اد هً: ـأبع ثالثةن هذه المٌادٌن وتتضمّ 

اكتشاؾ بعض االختالالت البٌولوجٌة ، وٌهدؾ إلى التعرؾ على الوظابؾ البٌولوجٌةو:  ـ البعد البٌولوجً

 ؛والبحث عن حلول لها

والحفاظ  ودور اإلنسان فً حماٌة البٌبة ،التعرؾ على التنوع البٌولوجً والبٌبًٌهدؾ إلى و: البعد البٌئًـ 

 ؛علٌها

 ومن ثمة وخصابصها،والتعرؾ على الثروات ن من فهم الظواهر الطبٌعٌة، ٌمكّ و الجٌولوجً:ـ البعد 

 .االستؽالل العقالنً لها

توظٌؾ المسعى  كونها تستوجب ،فً بناء الكفاءات العرضٌة علوم الطبٌعة والحٌاة بقسط وافرة مادّ تساهم 

 ن من:تمكّ ، والتً التبلٌػالعلمً ومختلؾ أدوات 

 ؛ ها بالمصطلحات العلمٌةدّ بملعربٌة ل إثراء الرصٌد اللؽوي  

  ؛انتهاج المسعى العلمً فً مختلؾ المواد لؽرض البحث واستقصاء المعلومات 

  ًالتربٌة البدنٌة والتربٌة اإلسالمٌة من خالل دراسة الوظابؾ الحٌوٌة )آفات تعزٌز البعد العلمً لمادت

 ؛( كالمخدرات والسٌدا ،وأمراض

 ٌةتفسٌر تنوع التضارٌس وتطورها، تدعٌما للمكتسبات الجؽراف.  
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   طلسنة األولى من التعلٌم المتوسّ علوم الطبٌعة والحٌاة لبرنامج  .2

 ل اٌجابٌا لحماٌة محٌطهو ٌتدخّ  ،ته وصحة غٌرهٌحافظ على صحّ      الكفاءة الشاملة

م 
قي

ال

ف
اق
مو

وال
 

 ٌحس بالمسإولٌة تجاه القضاٌا المرتبطة بالصحة والمحٌط ً مٌله واهتمامه باللؽة العربٌة وٌستخدمها لتقدٌم أعمالهٌنمّ   الهوٌة والضمٌر الوطنً

 ٌعً بصحة جسمه وٌحافظ على صحة اآلخرٌن.  ل اآلخر كطرؾ ٌمتلك آراء ووجهات نظر مختلفةٌتقبّ  -فً الحٌاة البٌبة والحقّ  ٌحترم اإلنسان،  المواطنة

  ٌمٌل إلى استعمال وسابل العصرنة ومساٌرة التطور العلمً  التفتح على العالم

ية
ض

عر
 ال

ت
ءا

فا
لك

ا
 

 طابع فكري
   ٌستخدم البحث والتقصً لتطوٌر تصوراته حول ظاهرة علمٌة أو حدث ٌضع فرضٌات وٌختبر صحتها بإخضاعها للممارسة العملٌة   ٌقدم

  .حلوال معقولة لمشكالت علمٌة 

 والقٌاس. ٌستعمل أدوات المالحظة والتسجٌل  ٌبحث عن المعلومات وٌعالجها وفق مسعى علمً ٌنظم مهامه المختلفة   منهجً. ط

 تواصلًط. 
ٌستعمل اللؽة العربٌة الكتساب المعارؾ العلمٌة وتبلٌؽها كتابٌا وشفهٌا   ،ٌستعمل مختلؾ أشكال التعبٌر والتبلٌػ: مخططات لترجمة األفكار، الرسم

  .ٌوظؾ الوسابل التكنولوجٌة المختلفة  النمذجة، الترمٌز العالمً

 .ٌتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرٌن  التعاونً ضمن فرٌق وٌخطط العملٌات وٌستعمل األدوات والتقنٌات والموارد لتحقٌقهٌمارس العمل   شخصً واجتماعًط. 

 الزمن معاٌٌر ومؤشرات التقوٌم أنماط من وضعٌات تعلّمٌة الموارد المعرفٌة مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامٌة المٌادٌن

ن
سا

إلن
ا

 
حة

ص
 ال

و
 

أو أمام اختالل وظٌفً 

ٌقدم إرشادات  وراثً،

وجٌهة بتجنٌد موارده 

بالمقاربة األولية  
  لمتنسيق الوظيفي

 .لمعضوية

األغذٌة حسب  تصنٌف

 ،المصدر والتركٌب

  تهاالربط بين طبيعو 
  ،في العضوية اودوره

ً القواعد  تبنّ و
 السلٌمة للتغذٌة

 التغذٌة عند اإلنسان 
األؼذٌة التً نتناولها من : هاوتركٌب ألغذٌةامصدر 

 أو معدنً. )نباتً أو حٌوانً( أصل عضوي
ؼلو سٌدات،  تحتوي األؼذٌة العضوٌة على ـ

 لٌبٌدات، بروتٌنات وفٌتامٌنات.
 نمٌز أؼذٌة بسٌطة وأؼذٌة مركبة ـ
  الؽذاء الكامل ٌحتوي على كل األؼذٌة البسٌطة ـ

وضعيات تثير تساؤالت 
حوؿ عواقب سوء التغذية  

لمتوصؿ إلى  دور 
األغذية في الجسـ و بناء 
 مفيـو التوازف الغذائي

 

 ٌنظم األغذٌة حسب معاٌٌر  .1

ٌمٌز بٌن ؼذاء عضوي و ؼذاء - 

 معدنً 

ٌعرؾ كال من الؽذاء المركب و - 

 الؽذاء الكامل

ٌصنؾ األؼذٌة المركبة حسب - 

 الؽذاء البسٌط السابد فٌها.

 

4h 

 

 

 

  دور األغذٌة فً الجسم 
ـ تستعمل األؼذٌة من طرؾ العضوٌة من أجل  

النشاط والنمو والصٌانة، و تصنؾ على أساس 
 دورها إلى:

 * أؼذٌة الطاقة كالؽلوسٌدات والدسم  لٌبٌدات.                
* أؼذٌة البناء مثل البروتٌنات ، الماء واألمالح 

 المعدنٌة والفٌتامٌنات.

 ًالرواتب الغذائٌة والتوازن الغذائ     
 الراتب الؽذابً هو كمٌة األؼذٌة الالزمة لتلبٌة ـ

أعراض  نقص أو  ٌشخصّ  .2

 غٌاب بعض األغذٌة  

ٌذكر دور األؼذٌة البسٌطة فً - 

 الجسم

ٌربط بٌن أعراض مرضٌة و - 

 نقص ؼذاء محدد.

3h 
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 ساعة.  42حاجٌات جسم شخص ما خالل مدة 
تختلؾ الرواتب الؽذابٌة حسب النشاط ، الجنس - 

 حالة الجسم والظروؾ المناخٌة)درجة الحرارة( العمر،
الرواتب الؽذابٌة األساسٌة هً: راتب النمو - 

 راتب الصٌانة وراتب العمل أو النشاط. 
ٌجب أن ٌكون الراتب الؽذابً كامال و متزنا - 

 لسّد حاجات العضوٌة كّما ونوعا.
المتوازنة هً وجبة متنوعة وكافٌة لتلبٌة الوجبة - 

 حاجات العضوٌة.

 

 ٌطبق أسس التغذٌة الصحٌة : 3

ٌقدم النصابح التً تخص التؽذٌة - 
 الصحٌة

ٌقترح وجبة ؼذابٌة حسب - 
الجنس العمر، النشاط والظروؾ 

 المناخٌة.

h3 

تمٌٌز خصائص سطوح 
 ،التبادل

 ،التنفس كمصدر لمطاقة

 تطبيق قواعد التنفسو 
 .الصحي

 ل على الطاقة عند اإلنسان:وحصال 
ـ تتنفس أؼلبٌة الكابنات الحٌة حٌث تمتص ثانً 

( من الوسط وتطرح ؼاز ثانً O2) األكسٌجٌن
( وبخار الماء. و تعرؾ CO2) أكسٌد الكربون

 هذه العملٌة بالمبادالت الؽازٌة التنفسٌة.
ـ تتم المبادالت الؽازٌة التنفسٌة على مستوى 

 الربوٌة عند اإلنسان.األسناخ 

طرح وضعٌة تثٌر تساإالت 
حول مقر المبادالت الؽازٌة 

التنفسٌة عند اإلنسان 
للتوصل إلى بناء مفهوم 

 سطح التبادل.

 : ٌقدم تفسٌرا أولٌا للتنفس 1
ٌذكر طبٌعة المبادالت الؽازٌة - 

 التنفسٌة عند اإلنسان.
ٌعلل تباٌن تركٌز الؽازات بٌن - 

والخارج من الربة الدم الداخل 
 عند اإلنسان.

  .كسطح تبادل خٌصؾ األسنا- 

4h 

ـ التنفس هو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوٌة 
وذلك باستعمال العناصر الؽذابٌة فً وجود 

 (.O2ً األكسٌجٌن)بثنا
 

 طرح وضعٌات تثٌر تساإالت
حول زٌادة الشدة التنفسٌة 
والحاجة إلى الؽذاء أثناء 

العضوٌة ارتفاع نشاط 
 التنفس للتوصل إلى بناء مفهوم

  كمصدر للطاقة

 كعملٌة إنتاج الطاقة التنفس :ٌعرف2
ٌفسر زٌادة استهالك  الؽذاء - 

 عند زٌادة الجهد العضلً واألكسٌجٌن
 ٌقدم تعرٌفا للتنفس -

2h 

على سالمة الوظٌفة التنفسٌة ـ ٌتطلب الحفاظ 
 تطبٌق قواعد صحٌة منها:

 تهوٌة أماكن العمل والنوم.- 
 ممارسة الرٌاضة.- 
 تجنب التدخٌن والهواء الملوث.- 

طرح وضعٌات مرتبطة  
باختالل وظٌفة التنفس عند 
 اإلنسان للتوصل إلى إبراز

 الصحً التنفس أهمٌة

 : ٌحدد القواعد الصحٌة للتنفس3
بعض المشاكل ـ ٌربط بٌن 

الصحٌة التنفسٌة وبعض 
 السلوكات السلبٌة.

ـ ٌبرر أهمٌة ممارسة الرٌاضة 
 للتنفس الصحً .

 

2h 

 

 طراح بثباتربط اإل  
 ،الوسط الداخلً توازن

تطبٌق القواعد الصحٌة و
 لإلطراح

 اإلنسانعند  اإلطراح
هو تخلص العضوٌة من فضالتها  اإلطراح  

 السامة الناتجة عن مختلؾ نشاطاتها.

الماء األمالح  المكونات األساسٌة للبول هً
 ؛المعدنٌة والبولة

وضعٌات لمعاٌنة عواقب 

القصور الكلوي إلبراز دور 

الكلٌة فً ثبات تركٌب 

 الوسط الداخلً.

طراح كظاهرة : ٌعرف اإل1
 توازن تؤمن للعضوٌة ثبات

 الداخلً الوسط
 ٌحدد مكونات البول والدم . -
 على العرقٌة الؽدد تواجد ٌعلل -

2h 
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 لمكوناته؛للعرق تركٌب مماثل للبول بتركٌز أقل  -
توازن تركٌب  بالحفاظ على ثبات اإلطراحٌسمح  -

 ؛الدم

 ٌتكون الجهاز البولً لإلنسان من: -
 ،كلٌتٌن ؼنٌتٌن باألوعٌة الدموٌة  *
 ،المجاري البولٌة *

ن الجلد من طبقتٌن: البشرة واألدمة بها ٌتكوّ  -
 مجموعة من الؽدد العرقٌة.

 مستوى الجلد. 
فً ثبات  الكلٌتٌن ٌبرز دور -

 توازن الوسط الداخلً.
ٌكتب البٌانات على رسم أصم  -

 لبنٌة كل من الكلٌة والجلد

تتطلب سالمة الكلٌتٌن السهر على نظافة الجسم  -
 التؽذٌة الصحٌةواحترام أسس 

حالت مرضٌة تخص  عرض

اإلنتان البولً الستخراج 

 القواعد الصحٌة لإلطراح

 ٌحدد القواعد الصحٌة لالطراح .2
ٌربط بٌن عرض مرضً  -

 متعلق باالطراح ونمط التؽذٌة
 لسالمة صحٌة سلوكات ٌذكر -

 اإلطراح

ف على الدعامة التعرّ 
التشرٌحٌة للتكاثر عند 

 ،اإلنسان

زات التكاثر تحدٌد ممٌّ 
 ، الجنسً

وتبّنً سلوكات جنسٌة 
 صّحٌة

 اإلنسان  التكاثر الجنسً عند 
ز الذكر عن األنثى بوجود أعضاء تناسلٌة نمٌّ  -

 ة بكل جنس.خاصّ 
 ب الجهاز التكاثري من:ٌتركّ  -

   ،مناسل تتمثل فً الخصٌتٌن بالنسبة للذكر *
  ؛والمبٌضٌن بالنسبة لألنثى   
 المجاري التناسلٌة. *

  :المناسل فً إنتاج الخالٌا التناسلٌة ٌتمثل دور -
 ،النطاؾ بالنسبة للخصٌتٌن *
 البوٌضات بالنسبة للمبٌضٌن.  *

طرح وضعٌات تثٌر 

تساإالت بخصوص 

استمرار األنواع عند 

الكابنات الحٌة للتوصل إلى 

 ممٌزات التكاثر الجنسً.

  

 التكاثر:ٌمٌز أهمٌة المناسل فً 1

ٌقارن بٌن مكونات الجهاز  -

التناسلً الذكري واألنثوي 

 لحٌوان ثدًٌ.

ٌحدد دور المناسل فً التكاثر  -

 الجنسً.

3h 

 اإللقاح ٌتمٌز التكاثر الجنسً   -: احـلقاإل  

 الذكرٌة مع التناسلٌة الخلٌة اتحاد لقاح هواإل -

الخلٌة التناسلٌة األنثوٌة الناتجتٌن عن أبوٌن 

نفس النوع وٌنتج عن ذلك بٌضة ملقحة من 

 ٌنشؤ منها كابن حً جدٌد.

طرح وضعٌات تثٌر 

تساإالت بخصوص 

استمرار األنواع عند 

الكابنات الحٌة للتوصل إلى 

 ممٌزات التكاثر الجنسً.

 

 فً اإللقاح ٌوضح ضرورة :2

 التكاثر الجنسً.

ٌربط بٌن االلقاح وحدوث  -

 التكاثر الجنسً.

 ٌحدد شروط حدوث االلقاح. -

2h 
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 القواعد الصحٌة الجنسٌة عند اإلنسان
تتسبب العالقات الجنسٌة ؼٌر الشرعٌة فً  -

 المناعة فقدان مرض أمراض مختلفة أخطرها
 ( ولذا ٌجب الوقاٌة منها.SIDA)السٌدا 

أخرى  العدوى بطرق تحدت أن كما ٌمكن
 كاالتصاالت الدموٌة.

طرح وضعٌات  لسلوكات 

ة قصد جنسٌة ؼٌر سوٌّ 

 ل إلى استخراج أهمّ التوصّ 

 .ٌةالقواعد الصحّ 

 ٌة : ٌستخرج القواعد الصحّ 3

 ؛ٌذكر طرق العدوى بالسٌدا- 

 ؛ٌذكر طرق الوقاٌة من السٌدا- 

 خالل من السٌدا أخطار ٌبرز- 

 .بحث

2h 

 وضعٌة إدمــــاج

 اإلنسان
و 

 المحيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بوعً  فتصرّ ٌ

لحفاظ على ل

المحٌط بتجنٌد 

موارده حول 

المظاهر الممٌزة 

للحٌاة عند النبات 

 األخضر

 

 
 
 
 
 
 

 

تعرٌف النبات األخضر 
 لًكمنتج أوّ 

 

االعتناء بالنبات األخضر 
 كمنتج للمادة العضوٌة

وضع عالقة  بٌن ظاهرة 
النسغ عبر  النتح وتوزٌع

 أعضاء النبات األخضر

 التغذٌة عند النبات األخضر .2

 أغذٌة النبات األخضر 
 ٌنمو النبات األخضر المعرض للضوء نموا جٌدا  -
 . فً وجود مواد معدنٌة فقط  
 ٌتركب المحلول المعدنً الممتص من عناصر  -

  أساسٌة 
  K- P- N زوت، الفسفور، والبوتاسٌومهً: الماء، اآل  
أّي نقص أو إفراط فً األمالح المعدنٌة ٌإثر سلبا  -

 على حٌاة النبات األخضر.
النبات األخضر المحلول المعدنً بواسطة  ٌمتصّ  -

 األوبار الماصة الموجودة على جذور.
النبات األخضر ؼاز ثانً أكسٌد الكربون  ٌمتصّ  -
(CO2 الموجود فً الوسط وذلك على مستوى )

  أوراقه 
الظاهرة وجود الضوء وترفق بطرح وتتطلب هذه   

 (. O2ؼاز ثنابً األكسٌجٌن )

وضعٌة تثٌر التساإل عن 

امكانٌة نمو النبات األخضر 

فً وسط معدنً صرؾ 

للتوصل إلى خصابص 

 التؽذٌة عند النبات األخضر

 
: ٌتعرف على خصائص التغذٌة 1

 .عند النبات األخضر

ٌذكر الحاجات الؽذابٌة للنبات  -
 األخضر

ٌشخص عواقب نقص أو ؼٌاب  -
 عناصر معدنٌة

ٌشخص عواقب اإلفراط فً  -
 عناصر معدنٌة

 

4h 

ٌركب النبات األخضر المعرض  -: التركٌب الضوئً
للضوء مواد عضوٌة مثل  النشاء، البروتٌنات والدسم 

 وتدعى هذه العملٌة بالتركٌب الضوبً.
وجود الٌخضور  تتطلب عملٌة التركٌب الضوبً -

( 2COوالضوء وؼاز ثانً أكسٌد الكربون )
 والماء واألمالح المعدنٌة.

طرح وضعٌة تثٌر التساإالت 
عن تواجد مواد عضوٌة عند 
النبات األخضر رؼم اقتصار 

ؼذابه على المواد المعدنٌة فقط 
 ، لبناء مفهوم التركٌب الضوبً

خضر كمصدر : ٌعرف النبات األ2مع
 وحٌد للمادة العضوٌة.

ٌبٌن  تجرٌبٌا أن النبات األخضر  -
 منتج وحٌد للمادة العضوٌة

ٌحدد شروط  حدوث عملٌة  -

 .التركٌب الضوبً

4h 

 : ٌحافظ على النبات األخضر3معج ـوضعٌات تظهر النضتوجد عالقة حٌوٌة بٌن اإلنسان والنبات األخضر  -
ٌحدد سلوكات اٌجابٌة تجاه  -
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كمنتج أولً للمادة ألعضوٌة مما ٌتطلب 

 المحافظة علٌه.

راز ـضر إلبـالمبكر للخ

 أهمٌة التحكم فً الشروط

 األخضر النبات
 النبات تجاه سلبٌة سلوكات ٌحدد -

 األخضر

 غـانتقال النس
ٌمتص النبات األخضر المحلول المعدنً  -

بواسطة الجذور وٌنتقل عبر األوعٌة إلى جمٌع 
 أعضاء النبات

ٌنتقل النسػ المركب من الماء و األمالح  -
المعدنٌة والمواد العضوٌة الناتجة عن عملٌة 
التركٌب الضوبً، داخل النبات لٌؽذي جمٌع 

 أعضابه وٌدخر جزءا منه.
ٌطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص  -

على شكل بخار وتعرؾ هذه الظاهرة بالنتح 
 وهً المسإولة عن انتقال النسػ.

التساإل عن تواجد أؼذٌة 

مدخرة فً أعضاء نباتٌة 

مختلفة للتوصل إلى أهمٌة 

النتح فً انتقال النسػ نحو 

مختلؾ أعضاء النبات 

 األخضر

 

ال ـ ٌربط بٌن النتح وانتق1مع
 النسغ

مذج مسار النسػ فً النبات ٌن -
 األخضر

ٌصؾ دور النتح فً انتقال  -
 النسػ

ٌنجز حوصلة حول مصٌر  -
 النسػ

 

4h 

تمٌٌز خصائص سطوح 
 عند النباتات التبادل

تعمٌم التنفس على 
 النباتات الخضراء

 

 :النبات األخضرالتحصل على الطاقة عند 
تتمثل المبادالت الؽازٌة التنفسٌة فً  -

من الوسط  (O2ثنانً األكسٌجٌن)امتصاص 
( وبخار CO2وطرح ؼاز ثانً أكسٌد الكربون )

 الماء.
تتم المبادالت الؽازٌة التنفسٌة عند النباتات  -

على مستوى كل األعضاء وخاصة على 
مستوى االوراق  التً تمثل مساحات كبٌرة 

 للتبادل.

تثٌر تساإالت طرح وضعٌة 

حول مقر المبادالت الؽازٌة 

 التنفسٌة عند النبات األخضر

: ٌبرز مقر التنفس عند 2مع
 األخضر النبات

 الؽازٌة المبادالت مقر ٌحدد -

 التنفسٌة عند النبات األخضر.
ٌظهر دور المسامات فً  -

المبادالت الؽازٌة التنفسٌة عند 

 النبات األخضر

3h 

 

 الطاقة الالزمة لنشاطهو إنتاج  التنفس -

الفٌزٌولوجً للنبات وذلك باستعمال العناصر 

 (.O2الؽذابٌة فً وجود ثنانً األكسٌجٌن)

 

ر ـات تثٌـرح وضعٌـط
تساإالت حول زٌادة الشدة 

التنفسٌة والحاجة إلى الؽذاء 
اط ـالنشاع ـناء ارتفـأث

للتوصل  الفٌزٌولوجً للنبات
 البٌولوجً للتنفس المعنى إلى

نفس كعملٌة إنتاج ـرف التـ: ٌع3مع

 .ةـالطاق

ذاء ـسر زٌادة استهالك الؽـٌف -

اط ـواألكسٌجٌن عند زٌادة النش

 اتـزٌولوجً للنبـالفٌ

 .نفسـا للتـدم تعرٌفـٌق -

2h 
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تمٌٌز التخمر كمصدر  
 للطاقة

تتمٌز بعض الكابنات الحٌة بنمط حٌاة خاص  -

وهو التخمر، حٌث تستخرج الطاقة الالزمة 

لنشاطاتها بتحوٌل المواد الموجودة فً الوسط الذي 

تعٌش فٌه. وتحدث هذه الظاهرة فً ؼٌاب ثانً 

 األكسجٌن.

ٌر ـٌات تثـرح وضعـط

در ـول مصـتساإالت ح

ة عند كابنات حٌة ـالطاق

 ً .تعٌش فً وسط ال هواب

: ٌعرف التخمر كنمط آخر 5مع

 ة.ـإلنتاج الطاق

ٌعلل لجوء بعض الكابنات الحٌة  -

 للتخمر.

التخمر  نٌستخرج الفرق بٌ -

 والتنفس

2h 

تمٌٌز مظاهر النمو عند 
 النبات

 نمو النباتـذرة كمظهر لـاش البـانت

 ٌرات التً تطرأ على ـاإلنتاش هو مختلؾ التؽ
إلى نبتة.و تتمثل هذه البذرة أثناء تحول الرشٌم 

 التحوالت فً:
 انتفاخ البذرة وبروز الجذٌر متجها نحو األسفل -

 نمو السوٌقة نحو األعلى -
 نمو الجذٌر نحو األسفل -
 نمو العجز مشكال ساقا علٌه األوراق األولٌة -
 انكماش الفلقات ثم سقوطها. -

ات حول ـرح وضعٌـط

ول العنصر الحً فً ـتح

تام للتوصل البذرة إلى كابن 

 إلى مظاهر النمو والتطور.

 

 تطور مراحل على ٌتعرف :1مع

 الرشٌم

 ٌم ـٌذكر أقسام الرش -

ٌصؾ المراحل األساسٌة  -

 .تاشـالممٌزة لإلن

 

2h 

الدعامة التشرٌحٌة 
عنض اننجبتبد طاد للتكاثر 

 األػهبع

تذضٌض يًٍؼاد انتكبثغ 

 انجنسً

تعغٌف انشهٍخ كىدضح 

 انذٍخثنبئٍخ نهكبئنبد 

انتهاج الخطوات العلمٌة 
 للفحص المجهري

 التكـــاثرعند النباتات ذات األزهار

 تمثل الزهرة الجهاز التكاثري للنباتات ذات األزهار

    :تتكون الزهرة الكاملة من القطع الزهرٌة اآلتٌة 

 الكؤس أو السبالت ـ

 التوٌج أو البتالت ـ

 المناسل: ـ

  المنتجة للخالٌا األسدٌة التً تنتج حبات الطلع(

 الذكرٌة(.

 .)المدقة التً تنتج البوٌضات )خالٌا أنثوٌة 

  عند تواجد المدقة و األسدٌة فً نفس الزهرة

 تدعى زهرة ثنابٌة الجنس أو خنثً.

  عند تواجد أحد األعضاء التناسلٌة فقط تدعى

  .زهرة أحادٌة الجنس  ذكرٌة أو أنثوٌة

رح وضعٌات تثٌر ـط

وص ـتساإالت بخص

عند  استمرار األنواع

 النباتات ذات األزهار

للتوصل إلى ممٌزات التكاثر 

 الجنسً.

 

: ٌمٌز أهمٌة المناسل فً 2مع
التكاثر الجنسً عند النباتات ذات 

 األزهار

ٌذكر مختلؾ أعضاء الجهاز  -
 التناسلً عند نبات زهري.

ٌحدد دور المناسل فً التكاثر  -
 الجنسً.

 ٌنمذج دورة حٌاة نبات زهري. -
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 االلقاح
 ٌتمٌز التكاثر الجنسً  باإللقاح. -
اإللقاح هو اتحاد الخلٌة التناسلٌة الذكرٌة مع  -

الخلٌة التناسلٌة األنثوٌة الناتجتٌن عن أبوٌن من 
ملقحة ٌنشؤ منها  ذلك بٌضة عن نفس النوع وٌنتج
 كابن حً جدٌد.

: ٌوضح ضرورة اإللقاح فً 3مع 
 التكاثر الجنسً

لقاح وحدوث ٌربط بٌن اإل -
 التكاثر الجنسً.

 ٌحدد شروط حدوث االلقاح. -

2h 

 ةــالخلٌ  

 تتكون كل الكابنات الحٌة من خالٌا. -

تتكون معظم الخالٌا من ؼشاء ٌحٌط بهٌولى  -

 تسبح فٌها نواة.

طرح وضعٌة تثٌر تساإالت 

ابنات ـحول وحدة بناء الك

اء ـإلى بنوصل ـالحٌة للت

 .ةـوم الخلٌـمفه

 كوحدة بناء الخلٌة ٌعرف :1مع
 ٌنجز رسما لخلٌة  حٌوانٌة -
 ةـٌنجز رسما لخلٌة  نباتٌ -
 ٌظهر الوحدة البنابٌة للخلٌة -
 

6h 

    

 وضعية إدمـــــــــاج
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 تكنولوجٌاالو علوم الفٌزٌائٌةبرنامج ال

 نهسنخ األونى ين انتعهٍى انًتىس ط
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 :الماّدةتقديم  .1
فً التعلٌم ٌرمً منهج العلوم الفٌزٌابٌة والتكنولوجٌا  ،التعلٌم االبتدابً والتكنولوجٌة فً التربٌة العلمٌة منهجاستمرارا ل 

لبناء تصور عقالنً للعالم المادي والتكنولوجً لدى تلمٌذ التعلٌم األساسً  إلى بناء ثقافة علمٌة وتكنولوجٌة قاعدٌةالمتوّسط 

 . المسعى العلمًاد مباعتوالمنهجً العلمً ر ٌفكتكما ٌرمً إلى تنمٌة ال المحٌط به.

  ةالتكنولوجٌالمستجّدات  مع والتكٌؾالماّدي محٌطه  فهموالممارسة ل التجرٌب تعتمد التً األنشطة العملٌة جملة من نهجالمٌقترح و

مسإولٌة ً بوالتحلّ  ،لوعً بمشكالت المحٌط والبٌبةاتنمٌة و ،والبرهان بالحجة امومدع اعلمٌتفسٌرا الظواهر  وتفسٌر

 .تجاهها

  مواصلةالتً تمّكن المتعلّم من فً تنمٌة الكفاءات العرضٌة  ة العلوم الفٌزٌابٌة والتكنولوجٌا مع بقٌة الموادّ مادّ  وتساهم
 . ، أو خوض ؼمار الحٌاة المهنٌةالثانوي هعلٌمت

حول مفاهٌم أساسٌة فً الفٌزٌاء والكٌمٌاء والتكنولوجٌا هذا المستوى الموارد المعرفٌة المبرمجة فً  تتمحورو

 مهٌكلة فً أربع مٌادٌن:   ومعارؾ منهجٌة إجرابٌة

   المادة وتحوالتها  -

 الظواهر المٌكانٌكٌة والطاقة  -

  والمغناطٌسٌة الكهربائٌةالظواهر   -

   الظواهر الضوئٌة والفلكٌة  -

 وهً معارؾ تنتظم فً ثالثة أبعاد متكاملة :

رة للظواهر الفٌزٌابٌة والتحوالت المادٌة : مفاهٌم أساسٌة فً الفٌزٌاء والنماذج والقوانٌن المسٌّ البعد الفٌزٌائً  -

 . المرتبطة بها

رة والرموز الكٌمٌابٌة والقوانٌن المسٌّ  ،ةة ببنٌة المادّ مفاهٌم أساسٌة فً الكٌمٌاء والنماذج الخاصّ  البعد الكٌمٌائً:  -

لفهم وتوظٌؾ هذه المعارؾ وتطبٌقاتها التكنولوجٌة فً الصناعة وفً فهم  ،للتحوالت الكٌمٌابٌة المرتبطة بها

 المشكالت البٌبٌة وحماٌة المحٌط.

ترتبط مع  أساسٌة ومبادئ التكنولوجٌا وتطبٌقات تكنولوجٌة بسٌطة قرٌبة من واقعه، : مفاهٌمالبعد التكنولوجً  -

 المكتسبات النظرٌة والعملٌة فً الفٌزٌاء والكٌمٌاء لفهم المحٌط التكنولوجً.

ٌعتبر وسٌلة تكنولوجٌة تستخدم فً ، ، ٌهتم تدرٌس العلوم عامة "ببعد رابع" األبعاد الثالثةهذه باإلضافة إلى 

 أال وهو:سواء للعرض أو كوسٌلة داعمة للبحث واالستقصاء والتحكم فً المعلومة ،  ،تقدٌم األنشطة العلمٌة

(. ٌتم TICEواالتصال) اإلعالموٌشمل مختلؾ المعارؾ والتقنٌات الخاصة بتكنولوجٌات :  البعد المعلوماتً  -

عاد األخرى)الفٌزٌاء، الكٌمٌاء والتكنولوجٌا(، توفٌرها وتوظٌفها فً مختلؾ المواقؾ التعلمٌة المبرمجة فً األب

ة تدعم والتً ٌستؽل فٌها العتاد والبرمجٌات ذات الطابع التربوي والبٌداؼوجً، حٌث توظؾ كإضافة هامّ 

 .الوسابل التعلٌمٌة المبرمجة فً المادة
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 األولى  متوّســطبرنامج التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌا للسنة . 0
والفلك فً  ،فٌزٌائٌة والدارة الكهربائٌة والضوء الهندسًالالتها ة وتحوّ المفاهٌم األساسٌة فً المادّ  إرساءٌتّم و ،ي والتكنولوجًق بمحٌطه المادّ مشكالت تتعلّ  ٌحلّ : الكفاءة الشاملة  

 .الــصواالتّ  اإلعالموإنجاز مشارٌع تكنولوجٌة ومستفٌدا من بعض أدوات تكنولوجٌات  ،مستوٌات أولٌة، معتمدا على مسعى استقصاء المعلومات والتجرٌب

م 
قي

ال

ف
اق
مو

وال
 

 تٌنه الوطنًٌٌ إحساسه بقضاٌاه، وٌمٌل الى استخدام لؽتوٌنمّ  ،ٌعتز بانتمابه الوطنً  الجزائرٌةالهوٌة 

 ٌتحلى بروح المسإولٌة اتجاه الضمٌر الوطنً

 والطبٌعة، وٌلتزم بالقواعد االجتماعٌة: العدالة، التضامن، احترام اآلخرٌن واحترام الحق فً الحٌاة.البٌبة  المواطنة

ٌُقبل على استخدام تكنولوجٌات العصر. العالم على التفتح  ٌّطلع على التراث العالمً وٌستفٌد منه وٌعزز القٌم الوطنٌة والعالمٌة، و

ت 
ءا

فا
لك

ا

ية
ض

عر
ال

 

 مشكالت ٌنمذج وضعٌات للتفسٌر والتنبإ وحلّ  -لى توسٌع ثقافته العلمٌة وتكوٌنه الذاتًإٌسعى وٌمارس الفضول العلمً والفكر النقدي، ٌالحظ وٌستكشؾ وٌستدل منطقٌا،  فكريال طابعال

 وتسٌٌر المشارٌع وتقدٌم النتابجالمشكالت العلمٌة  وإعداد استراتٌجٌات مالبمة لحلّ  ،ٌنظم عمله بدقة وإتقان مستعمال طرق العمل الفعالة فً التخطٌط وجمع المعلومات منهجًال طابعال

 تواصلًال طابعال
ٌّؾ استراتٌجٌات االتصال وفق متطلبات الوضعٌةالترمٌز العالمً  ٌستعمل أشكال مختلفة للتعبٌر، منها اللؽة العلمٌة باستخدام ٌعبر بكٌفٌة  -والمخططات والبٌانات، وٌك

 سلٌمة وٌبرر بؤدلة منطقٌة

شخصً الطابع ال
 جتماعًالوا

 محترما قواعد األمن والصحة، ومثمنا قٌمة العمل ومحترما الملكٌة الفكرٌة ٌبدي سلوكا عقالنٌا فً تعامله مع الؽٌر ومع بٌبته االجتماعٌة والطبٌعٌة والتكنولوجٌة،

 الزمن فً المنهج الكامل( مؤشرات) معاٌٌر التقوٌم أنماط من الوضعٌات التعلمٌة المعرفٌةالموارد  مرّكبات الكفاءة الكفاءات لختامٌة المٌادٌن

المادة 
 وتحوالتها

ٌحل مشكالت 
 بالتحوالت متعلقة

الفٌزٌابٌة للمادة 
ومفسرا هذه 
التحوالت 

باالستعانة  
بالنموذج الحبٌبً 

 للمادة

على حاالت فٌزٌابٌة  ؾٌتعرّ . 6
، الماديعلٌها الجسم  ٌكون التً

طرق تحوٌل الجسم  فً مٌتحكّ و
، ي من حالة ألخرى المادّ 

 ،مختلؾ الخالبط ٌعرؾو
نات طرق فصل مكوّ  م فًٌتحكّ و

 .الخالبط تجرٌبٌا
المقادٌر فٌزٌابٌة  . ٌقٌس3

باستخدام الوسٌلة والطرٌقة 
خذ االحتٌاطات المناسبتٌن، وٌؤ

 األمنٌة فً العمل المخبري .
المحلول حول  ٌستخدم معارفه. 2

ة مشكالت خاصّ  المابً لحلّ 
)استهالك و/أو تحضٌر المحالٌل 
 المابٌة فً المنزل وفً المختبر(

قٌاس : بعض القٌاسات -1
 وحدات الطول –األطوال

 القدم القنوٌة -
وحدات  -حساب الحجم -

 تحوٌل الوحدات -الحجم
تعٌٌن حجم الجسم اللب  -

 )المنتظم وعٌر المنتظم(
وحدات  -قٌاس الكتلة -

 الكتلة
وحدات  -الكتلة الحجمٌة -

 الكتلة الحجمٌة
كثافة الجسم الصلب  -

 والسابل بالنسبة للماء
تعٌٌن الكتلة الحجمٌة   -

 للجسم الصلب والسابل
 تعٌٌن درجة الحرارة -

 

  مقارنة أجسام من حٌث الكتلة والحجم
والتوصل الى استخدام طرٌقة لقٌاسهما  

باستعمال باستعمال أدوات بسٌطة  ثم 
زجاجٌات كالأدوات القٌاس 

 لتعٌٌن الحجوم ٌةالمخبر
  التدرب على استخدام جداول تحوٌل

 الوحدات 
  إجراء مقارنة بٌن أجسام مختلفة من

حٌث طبٌعة المادة للوصول الى مفهوم 
الكتلة الحجمٌة كمقدار ممٌز لها، وتعٌٌن 

 الكتلة الحجمٌة تجرٌبٌا.
  مقارنة حاالت بعض األجسام من

حٌث درجة الحرارة والحاجة 
 الستخدام المحرار

 اإلدماجوضعٌة تعلم 

  

بعض المقادٌر تعٌٌن  ٌستخدم القٌاس فً .1

 الفٌزٌائٌة

 ٌعبر بطرٌقة سلٌمة عن نتٌجة القٌاس  .2

 

 

  لمادة لبين الحاالت الفيزيائية يميز  .1فٌزٌابٌة  تمعاٌنة أجسام فً حاال  حاالت المادةخصائص  -2   
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خصابص الحالة الصلبة  -
والحالة السابلة والحالة 

 الؽازٌة
التفسٌر المجهري لحاالت 

النموذج الحبٌبً المادة ب
 .للمادة

فً نفس الجسم وجود  ، ومالحظةمختلفة
عاملً  أهمٌةحاالت أخرى للوصول الى 

 درجة الحرارة والضؽط
  البحث عن طرٌقة لتفسٌر الحاالت

، على المستوى المجهري، الثالثة للمادة
 . لنموذج الحبٌبًبتوظٌؾ ا

 يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير .2

 درجة الحرارة والضغط

 يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بكيفية مالئمة. 3

 

تغٌرات حالة الجسم  -3   

 المادي

 -التجمد -االنصهار -

 -التكاثؾ –التبخر

 )التصعٌد( التسامً

العوامل المإثرة فً تؽٌر  -

حالة الجسم المادي: درجة 

 ارة والضؽطرالح
 

  التساإل حول كٌفٌة تؽٌٌر الحالة
الفٌزٌابٌة للجسم المادي من حالة إلى 

 ، أخرى من محٌطه وفً المختبر
وضبط شروط هذه التحوالت )درجة 

، مع معاٌنة هذه الحرارة والضؽط(
 التحوالت تجرٌبٌا.

  التساإل حول التؽٌرات التً تحدث
المجهري من أجل على المستوى 

توظٌؾ النموذج الحبٌبً للمادة لتفسٌر 
 هذه التحوالت 

  نشاط تركٌبً لبناء مخطط عام لكل
التً تم التعرض الفٌزٌابٌة التحوالت 

 إلٌها

 حاالت الماّدة بٌن ز ــٌمٌّ  .1

 الحاالت المؤّثرةٌعرف .2

 

 

   
 الخالئط -4

الخلٌط ؼٌر المتجانس  -

 والخلٌط المتجانس

ؼٌر  فصل الخالبط -

 ،المتجانسة: التركٌد

 .الترشٌح اإلبانة،

 

   معاٌنة وتحضٌر خالبط متجانسة
ؼٌر متجانسة مختلفة من محٌطه و فً 

 المخبر
القٌام بعملٌات: التركٌد اإلبانة 

 والترشٌح
 

  التقنٌات  لفصل خالبط  بعضتطبٌق
أخرى، من خالل دراسة حالة "تحوٌل 

 الماء الطبٌعً الى ماء شروب"
 

 : طــبٌن مختلف الخالئز ــٌمٌّ  .1

 ٌعرف كٌف ٌفصل بٌن مكونات الخلٌط.2

 

 

   

 ما هو الماء النقً؟-5

فصل الخلٌط المتجانس:  -
 طبٌعًتقطٌر الماء ال مثال

  مقارنة مجموعة من المٌاه المعدنٌة من
حٌث المكونات والتساإل عن كٌفٌة 

ما ء نقً عن طرٌق الوصول إلى  
 "التقطٌر".

 الماءنقاوة ٌعرف معاٌٌر  .1
 ٌعرف مبدأ عملٌة التقطٌر  .2
  النموذج الحبٌبً لتمثٌل الجسم النقً بستخدم .3
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ثبات ٌر النقاوة: امعمن   -
تحول الحالة حرارة درجة 

 الفٌزٌابٌة للجسم النقً

 

  البحث عن طرٌقة للتمٌٌز بٌن الجسم
الخلٌط المتجانس والجسم النقً  تجرٌبٌا 

 معاٌٌر النقاء  بعض  من خالل 
 

 وضعٌة تعلم االدماج 

 

   

 المحلول المائً -6

المحلول المابً: الجسم  -
الجسم  -ل )المذٌب(حِ المُ 
 ل )المذاب(نحَ المُ 

التركٌز الكتلً للمحلول  -
 المابً

 
 مابٌة ٌدخل فً  ٌخضر محالٌل

تكوٌنها مواد مؤلوفة الستجابة إلى 
طلب معٌن )عصٌر، دواء،...( 

 واكتشاؾ قابلٌة انحالل بعضاألجسام 
 فً الماء

  طرح مشكلة تؽٌٌر تركٌز محلول
 ٌةتمدٌده مابً وكٌف

 ٌعرف مكونات المحلول المائً .1
 ٌحضر محلوال مائٌا  .2
 ٌمٌز بٌن المحلول المشبع والمحلول الممدد –
-   

 

فً  المنحل  أٌن كتلة -7
 المحلول؟

انحفاظ الكتلة فً المحلول  -
 المابً

تمثٌل المحلول المابً   -
 بالنموذج الحبٌبً

  على السإال:  لإلجابةإجراء تجارب
 ؟ما مصٌر الجسم المنحل فً الماء

اكتشاؾ انحفاظ التوصل تجرٌبٌا الى و
 الكتلة فً المحلول المابً
 

 وضعٌة تعلم االدماج 

 ٌعرف أن الكتلة محفوظة فً المحلول المائً .1

  

ٌستخدم النموذج الحبٌبً للتعبٌر عن  .2
 انحفاظ الكتلة

 : الصافً)الشروب(ٌنجز مشروعا تكنولوجٌا حول كٌفٌة معالجة الماء الطبٌعً للحصول على الماء  وضعٌة تعلم اإلدماج 

 الزمن معاٌٌر ومؤشرات التقوٌم أنماط من الوضعٌات التعلمٌة المعرفٌة الموارد مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامٌة المٌادٌن

الظواهر 
 الكهربائٌة

 
 

ٌحل مشكالت 
تتعلق بتركٌب 

الدارات الكهربابٌة 
البسٌطة محترما 

قواعد األمن 
 الكهربابً.  
 

 
 

 ٌعرؾ كٌؾ –
تشتؽل دارة 

المصباح 
الكهربابً الشابعة 

 االستعمال
وتشؽٌل األجهزة 
المؽذاة باألعمدة 

 الكهربابٌة 

 :الكهربابٌة  مفهوم الدارة. 1
  :المولدعناصر الدارة الكهربابٌة- 

، المحرك، الصمام الضوبً -المصباح
 أسالك التوصٌل -القاطعة

 الدارة المفتوحة -الدارة المؽلقة 
 مربطا المصباح  -قطبا المولد 
 ًالنموذج الدورانً للتٌار الكهرباب 
 لكهربابٌةاالرموز النظامٌة لعناصر الدارة  -

 النواقل والعوازل الكهربابٌة -

  وضعٌة استكشافٌة لمعرفة مبدأ تشؽٌل عناصر كهربابٌة
دارة  لتركٌبربط هذه العناصر االستعمال ، وشابعة 

 كهربابٌة بسٌطة 
   اقتراح تمثٌل رمزي لعناصر الدارة الكهربابٌة ومنه

 استعمال الرموز النظامٌة و تمثٌل الدارة بمخطط
 لتصنٌؾ بعض المواد المؤلوفة إلى عازلة  اختبارات تجرٌبٌة

 وناقلة للكهرباء
 ًشؽٌل لتفسٌر ت للتٌار الكهربابً توظٌؾ النموذج الدوران

 الدارة الكهربابٌة البسٌطة

 ٌتعرف على الدارة الكهربائٌة .1
 البسٌطة 

 : ٌركب دارة كهربائٌة بسٌطة.2

 

 سا16

 اشتعال مصباح التوهج -1

 مربطً المصباح -مصباح التوهج –
  البطارٌاتالكهربابٌة طرح مشكلة تعدد وتنوع المنابع( ،

الطرٌقة  المختلفة واكتشاؾ( وكذا المصابٌح ،...القطاع
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ٌتمكن من  –
تركٌب دارة 

كهربابٌة حسب 
 المخطط النظامً  

 
 
 
 

 

ٌركب دارة  –
شؽلها ٌكهربابٌة و

مراعٌا شروط 
 األمن الكهربابً

  -قطبا المولد -المولد –
 داللة مصباح –داللة المولد  –

 منهماالشتعال المصباح من خالل دالالت كل  المالبمة

 تركٌب الدارات الكهربائٌة -2

 الدارة الكهربابٌة على التسلسل -
 الدارة الكهربابٌة على التفرع -
 الربط المختلط. -

  أكثر من وضٌعة الستكشاؾ حالة الدارة التً تتضمن
عنصر كهربابً )مصباح، محرك( وأكثر من طرٌقة للربط 

 وشروط تشؽٌلها
 ًأجزاء الدارة  جزء من  البحث عن كٌفٌة التحكم ف

 .الكهربابٌة دون ؼٌرها

ٌركب دارة كهربائٌة فً تشكٌالت  .1
 مختلفة

 

ٌركب دارة كهربائٌة من نوع  .2
 إٌاب" -"ذهاب

 ٌجري صٌانة لدارة كهربائٌة .3

 -الدارة الكهربائٌة من نوع: "ذهاب -3
 إٌاب"

 إٌاب" -الدارة الكهربابٌة "ذهاب -
 جدول الحقٌقة لتشؽٌل دارة كهربابٌة -

  طرح مشكلة التحكم فً إضاءة مصباح من مكانٌن
 مختلفٌن  للتوصل الى مبدأ "االنارة ذهاب وإٌاب"

 إٌاب" -للحقٌقة من خالل تحلٌل تشؽٌل دارة:ذهاب لبناء جدو 
  تعلم االدماجوضعٌة 

 الدارة المستقصرة -
 آثار استقصار الدارة الكهربابٌة -

  التساإل عن أسباب حدوث بعض األعطال الكهربابٌة
كالحرابق وإتالؾ بعض عناصر الدارة الكهربابٌة من أجل 

 الوصول الى مفهوم الدارة القصٌرة والتحقق من ذلك تجرٌبٌا

 يتعرف على الدارة المستقصرة .1

صيانة لدارة كهربائية:  يجري. 2 

 الكشف عن خلل وتصحيحه

 

 كٌف نتجنب الدارة المستقصرة؟ -4

الحماٌة من استقصار الدارة: عزل  -
 استعمال المنصهرة -األسالك

 الحماٌة فً المنزل: استعمال القاطع -

  طرح مشكلة حماٌة المنشؤة الكهربابٌة واكتشاؾ كٌفٌة
حماٌة الدارة الكهربابٌة وشروط األمن المطلوبة )تعلٌمات 

 شركة الكهرباء( 
  قراءة تحلٌلٌة لمخطط منشؤة كهربابٌة منزلٌة الكتشاؾ

 الخلل الناجم عن التقصٌر فً الحماٌة ومعالجة هذا الخلل
 وبناء قواعد األمن الكهربابً

  تعلم االدماجوضعٌة 

 وصٌانتها بسٌطا منزلٌ اكهربابٌ اكٌؾ ننجز تركٌبوضعٌة تعلم اإلدماج: 

الظواهر 
الضوئٌة 
 والفلكٌة

ٌحل مشكالت من 
محٌطه القرٌب 
والبعٌد بتوظٌؾ 
نموذج الشعاع 

الضوبً وشروط 
الرإٌة المباشرة 

 لألجسام

 ٌعرؾ –
مختلؾ مصادر 

الضوء من 
محٌطه الطبٌعً 

 والتكنولوجً

 

 الضوئٌةواألوساط المنابع  -1

 -المنابع الضوبٌة: األجسام المضٌبة -
 األجسام المضاءة
الوسط  -الوسط الشفاؾاألوساط الضوبٌة: 

 الوسط الشاؾ -العاتم

  ًالتساإل حول المصادر الضوبٌة التً تحٌط بنا والت
نستخدمها ولماذا نرى بعض األشٌاء وال نرى البعض اآلخر 

 ٌتعرف على المنابع الضوئٌة  .1 الضوبٌة واألوساط الضوبٌةتصنٌؾ المنابع منه و

 

 سا 16

   

 للضوء المستقٌم نتشارالا – 2

 مبدأ االنتشار المستقٌم للضوء -
 .الحزمة الضوبٌة -الشعاع الضوبً  -

  الرإٌة اجراء تجارب حول رإٌة األشٌاء للوصول إلىشرط
 ضوءلمفهوم االنتشار المستقٌم ل والمباشرة  

  نموذج الشعاع الضوبً لتفسٌر الرإٌة المباشرة توظٌؾ
 لألشٌاء

 الرؤٌة المباشرة شرط ٌحدد  .1
 
 لضوء بحزمة ضوئٌةا ٌنمذج .2
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 الظل والظلٌل –3

المنبع الضوبً  -المنبع الضوبً النقطً  -
 الواسع

 الظلٌل –الظل  -
 الظل المسقط –الظل الذاتً)المحمول(   -

  تقدٌم وضعٌة  :األشٌاءتشكل ظالل التساإل عن كٌفٌة
ألجسام عاتمة أمام منابع ضوبٌة من أجل تفسٌر تشكل منطقتً 

 الظل والظلٌل 
 نقل الوضعٌة التجرٌبٌة السابقة الى الظاهرة الفلكٌة 

 وضعٌة تعلم االدماج 

ٌربط تشكل الظل باالنتشار المستقٌم . 1
 للضوء

 ٌفسر تشكل ظل شًء. 2
 

 عناصر المجموعة الشمسٌة –4

 المجموعة الشمسٌة: الشمس والكواكب -
ٌوم وسنة  - القمر -الكوكب -النجم -

سرعة انتشار الضوء فً  -الكوكب
 السنة الضوبٌة -الفراغ

 موقع  األرض فً ٌحدد  ،باالعتماد على شرٌط أو محاكاة
من خصابص الموقع المجموعة الشمسٌة وما ٌترتب عن هذا 

 بقٌة الكواكبمواقع  مع  فلكٌة وشروط الحٌاة ومقارنته
  استخدام وحدة جدٌدة بتتعلّل وضعٌة ٌكتشؾ فٌها ضرورة

 للمسافات الكبٌرة الخاصة باألبعاد الفلكٌة

 يعرف عناصر المجموعة الشمسية .1
يعرف بعض الخصائص الفلكية   .2

 لعناصر المجموعة الشمسية
 يقدر المسافات بالوحدة الفلكية .3

 دوران األرض –5

 والنهارتعاقب اللٌل  -
 الفصول األربعة -

  وضعٌة تستخدم فٌها نموذج الكرة األرضٌة و/أو المحاكاة
 نهارلتعاقب اللٌل والإلجابة على التساإالت 

  الفصول األربعة 

 يفسر فلكيا  تعاقب  الليل والنهار. 1
  

 األربعة الفصول وجوديفسر فلكيا . 2 -

 

 الخسوف والكسوف -القمر أطوار –6

 -المحاق )القمر الجدٌد(أطوار القمر:  -
البدر  -األحدب المتصاعد -الهالل األول

الهالل  -األحدب المتناقص -الكامل
 الشهرالقمري -األخٌر

 خسوؾ الخسوؾ الجزبًال
 

 ٌعتمد على  ،نشاط توثٌقً لكٌفٌة رصد القمر خالل شهر
لمحاكاة مراحل تولد القمر من  ،وثابق مصورة أو شرٌط

 األساسٌة  أطوارهأجل تحدٌد  
  ًبنفس الوسابل السابقة ٌتعرؾ على ظاهرت

بالمفاهٌم  تٌنالفلكٌ تٌنالظاهر تٌنكسوفوتفسٌر هالخسوفوال
 الخاصة بالظل والظلٌل

 
 وضعٌة تعلم االدماج 

 يفسر فلكيا تشكل أطوار القمر .1
 الخسوف والكسوف حدوثيفسر فلكيا  .2

 
 

 الشمس مصدر للطاقة –7

 الشمس مصدر للطاقة -
 الطاقة النافذة -الطاقة المتجددة -
أشكال طاقوٌة تحوٌل الطاقة الشمسٌة الى  -

 أخرى

  تحرٌك عربة،  الطاقة الشمسٌة اجراء تجارب توظؾ فٌها (
 تسخٌن الماء(

  تحلٌل وثٌقة مدعمة بالصور تتعرض للشمس  كؤهم مصدر
 للطاقة بالنسبة للألرض

   اجراء تجارب تبٌن دور الشمس فً بعض التحوالت
فٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة للمادة)انصهار الجلٌد،تبخر المٌاه، ال

 التركٌب الضوبً(
 وضعٌات تجرٌبٌة ٌكتشؾ فٌها التباٌن فً درجة امتصاص 

 للطاقة  الشمس كمصدريعرف دور  .1

 يعرف مصادر الحرارة المختلفة  .2

 يعرف فعل الحرارة على األجسام  .3
 

 

  :فً كونها مالبمة للحٌاة. تحلٌل وثٌقة مدعمة بالصور والمعطٌات الفلكٌة للكشؾ عن ممٌزات كوكب األرض عن بقٌة الكواكب فً المجموعة الشمسٌة وضعٌة تعلم اإلدماج 
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 برنامج التربٌـة الموسٌقٌـة

 نهسنخ األونى ين انتعهٍى انًتىس ط
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 :ةادّ ـم المـدٌتق .1

قمنا أف التربية وقد ال نبالغ إذا  تستيدؼ التربية الموسيقية في التعميـ المتوّسط تربية الذوؽ والسمّو بالعواطؼ،
الموسيقية تساىـ في ربط الممكات الجمالية اإلبداعية بوجداف المتعّمـ وتنمية شخصيتو، وتساىـ في تدريبو عمى 

مف خالؿ ما يؤّديو مف أغاني تربوية، وما يصاحبيا مف تماريف إيقاعية ولحنية يؤّدييا، إلى جانب  نتباهالتركيز واال
مسجمة تناسب مداركو. ومف خالؿ ذلؾ، تساىـ في تيذيب سموؾ المتعّمـ،  يستمع إليو مف ألحاف حية أو ما

عداد الفرد لمحياة وتييئة الظروؼ لإلبداع في مناخ   وتثقيفيـ. ـميوال تي اكتشاؼيرعى المواىب عمى  اجتماعيوا 
،  ةمجاالت المعرفيالـ في حيث أنيا المغة التعبيرية األقرب إلى المتعمّ  ،لمتربية الموسيقية مميزات وخصوصيات

 .ـ تغيير سموؾ المتعمّ  تساىـ في، والتي ةوالحس حركي ةالوجداني

، عمى النظاـ والسموؾ السميـ  المتعّمـ دإشاعة جو المرح والسرور في الوسط المدرسي، وتعوّ ة في المادّ  وتساىـ
   ، وتعمؿ عمىعبر األناشيدالعمؿ الجماعي والمشاركة الوجدانية و ح االنسجاـ ى، وتنمية رو تذوؽ الموسيقوال

 .اكتشاؼ المواىب الموسيقية مف خالؿ الفرؽ الموسيقية وفرؽ المجموعات الصوتية 
 في ثالث مياديف:  ويالبرنامج السن في يةالمعرفوقد ىيكمت الموارد 

 التذوق الموسٌقً -

 القواعد الموسٌقٌة -

  األناشٌد واألؼانً التربوٌة -
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   طلسنة األولى من التعلٌم المتوسّ ل التربٌة الموسٌقٌةبرنامج  .2

تقنٌات رأٌه فً بعض القوالب الموسٌقٌة عن طرٌق الحوار، وٌؤدي ساللم وإٌقاعات، ٌؤدي مجموعة من األناشٌد واألغانً التربوٌة باستعمال بعض الٌبدي : نص الكفاءة الشاملة
 البولٌفونٌة البسٌطة.

 القٌـم

 أداء النشٌد الوطنً وأؼانً تربوٌة تخدم الثوابت الوطنٌة الهوٌة الوطنٌة

 أداء األؼانً التربوٌة لترسٌخ القٌم الخاصة بالضمٌر الوطنًعن طرٌق  الضمٌر الوطنً

 أداء أؼانً تربوٌة تكسب المتعلم سلوكات حمٌدة و تؽرس فٌه روح المبادرة و التعاون المواطنة

 التفتح على ثقافة الشعوب األخرى وتقالٌدها من خالل االستماع إلى موسٌقاهم واكتشاؾ ممٌزاتها التفتح على العالم

لكفاءات ا

 العرضٌة

 النظرة النقدٌة للمتعلم( المدعمة بالحجج لألعمال الموسٌقٌة التً ٌستمع إلٌها باالعتماد على عناصر اللؽة الموسٌقٌة المكتسبة طابع فكري

 التخطٌط للعمل و تنظٌم المعارؾ, البحث عن المعلومات و توثٌقها طابع منهجً

 مشروع جماعً, المشاركة فً حوار باستعمال الحجج واحترام أراء الؽٌر االنخراط ضمن المجموعة فً طابع تواصلً

 المشاركة فً أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة ضمن مجموعة صوتٌة طابع شخصً اجتماعً

 الزمن المؤشرات أنماط عن وضعٌات تعلمٌة الموارد المعرفٌة مركبات الكفاءة الكفاءات الختامٌة المٌادٌن

التذوق 

 الموسٌقً

ٌبدي الرأي فً بعض 

 القوالب الموسٌقٌة، 

 عن طرٌق الحوار

ٌكتسب عادات سلوكٌة  -
الموسٌقى  إلى الهادؾ لالستماع

 .الراقٌة

 األصوات تمٌٌز من ٌتمكن -
 الصوت           معاٌٌر وفق الموسٌقٌة

 المقارنة على القدرة ٌتملك -
 وربط العالقة بٌن العناصر

 التً ٌستمع إلٌها.            

 تعرٌؾ الموسٌقى. -
 ممٌزات األصوات. -
 عابالت اآلالت الموسٌقٌة. -
 شخصٌة موسٌقٌة. -
 قالب موسٌقً. -

. انطالقا من االستماع لقطعة موسٌقٌة 1
متبوعة بحوار موجه ٌصل المعلم 

الموسٌقى هً علم، فن  أن إلى بالمتعلم
 ولؽة ٌعبر بها كسابر اللؽات األخرى

إسماع المتعلم قطعة موسٌقٌة تبرز . 2
الموسٌقٌة والوصول  اآللة فٌها

العالقة بٌن صوت  طبالمتعلم إلى رب
 ؾاآللة وصورتها و بالتالً وص

 شكلها.

أن ٌمٌز بٌن األصوات  -
 الموسٌقٌة وٌصنفها.

 أن ٌسمً اآلالت الموسٌقٌة -
 وٌصنفها إلى عابالتها.

أن ٌتعرؾ على طابع  -
 إلفها.م وأسلوب الموسٌقى

أن ٌتعرؾ على شكل  -
 القالب الموسٌقً وممٌزاته. 

 د  25

القواعد 

 الموسٌقٌة

 ٌؤّدي سـاللم

 وإٌقاعات مسٌقٌة

ٌتمكن من ضبط اإلٌقاع  -

ومساٌرته بطرٌقة سلٌمة 

 ودقٌقة    

ٌتملك عناصر اللؽة  -

 الموسٌقٌة قراءة وكتابة                 

 

 اإلٌقاع :النبض،ضبط ومحاكاة. -

 قواعد الكتابة والقراءة الموسٌقٌة: -

،   ، . ،  :الزمنٌة )العالمات -

 ♫...( خلٌة: وسكتاتها)،    ، 

 إشارة اإلعادة.ـ الرباط الزمنً. -

 سلم دو الكبٌر وأبعاده. -

 البسٌطة: تاإلٌقاعا -

- 6/4 -  2/4   -    4/4. 

 .الوحدة الصغٌرة عإٌقا

انطالقا من التمرٌن اللحنً المدون .1
على السبورة من طرؾ األستاذ، 

ٌتعرؾ المتعلم على الكتابة الموسٌقٌة 
(. وٌتدرب  على ة)الرموز األساسٌ

اكتشاؾ موقع النؽمات على الخطوط 
 والفراؼات.

قراءة إٌقاعٌة من خالل اللوحة  .0
اإلٌقاعٌة الشاملة تشمل الخالٌا اإلٌقاعٌة 

   المدروسة.

 ٌتحكم فً:

 ومساٌرته             ضبط اإلٌقاع .1

القراءة اإلٌقاعٌة السلٌمة .0

.القراءة الصولفابٌة 3

 السلٌمة

النؽمات  موقع على ٌتعرف

 على المدرج الموسٌقً.

 

 د 02
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األناشٌد 

واألغانً 

 التربوٌة

ٌؤّدي  مجموعة من 

األغانً التربوٌة، 

باستعمال بعض التقنٌات 

 البولٌفونٌة البسٌطة.

ٌإدي األؼنٌة التربوٌة أداء  -

صحٌحا مع احترام النطق 

 للكلمات السلٌم

 (إجباري) الوطنً قسما النشٌد -

 من األناشٌد مجموعة بإضافة  -

من خالل تمهٌد لموضوع النشٌد أو 

ٌتم تقدٌم الكلمات األؼنٌة التربوٌة 

ودراستها من حٌث اللؽة والمعنى 

اإلجمالً ثم ٌركب اللحن على 

 الكلمات.

 

 ٌتحكم فً:

مخارج األلفاظ  ،الصوت-

 والنطق السلٌم 

 مساٌرة اإلٌقاع. -

 د 11
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 ٌـةتشكٌلبرنامج التربٌـة ال

 من التعلٌم المتوّسطاألولى  للسنة 
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 :تقدٌم المادة .3

 التعبٌر على أللوان، التً تساعدااللؽة التشكٌلٌة هً لؽة بصرٌة أساسها العناصر التشكٌلٌة المتمثلة فً األشكال و

 كما تنمً األحاسٌس والمشاعر الذاتٌة.  وفن التصمٌم.الرسابل المربٌة بلؽات الرسم والتلوٌن  اوفهم ، والتواصل

من التركٌز على الفنون التشكٌلٌة المتفتحة التحؾ الفنٌة  البدّ  ،حتى تكون الفنون التشكٌلٌة فعالة فً مٌدان التربٌة

واالحتكاك بها من خالل الزٌارات المباشرة لورشات المبدعٌن التلمٌذ، الموجودة فً المحٌط الذي ٌعٌش فٌه 

 لثقافٌة والفنٌة.ولألماكن ا

واإلدراك،  التعبٌر مستوى على مٌنالمتعلّ  انتباه تنمٌة فً التعلٌم المتوّسط فً مرحلةلتربٌة التشكٌلٌة ؼاٌة ا تتمّثلو

 وٌعنً ذلك:   ألشكال واأللوان(،)لؽة  من خالل استعمال لؽات مربٌة اإلبداع والتخٌل

 ؛والتفكٌر اإلبداعًـ تطوٌر التحلٌل والتركٌب والتنسٌق المنطقً 

 الوعً باألصالة والتراث الوطنً . تنمٌة الحس الوطنً عن طرٌق ـ 

القٌم ، وبباللؽة التشكٌلٌة المرتبطة تقنٌات التعبٌرالتشكٌلة فً تحقٌق الملمح الشامل من خالل تساهم التربٌة 

، وتساهـم فً ، والعلمٌةوالصحٌة بٌةـوالبٌ العالمٌةو المحلٌةإضافة إلى العوامل  ،العوامل التارٌخٌةالجمالٌة، و

وطنٌة وإنسانٌة تساهم فً بلورة ثقافة ، مّما ٌمّكنهم من والتراث العالمً ،تهممّ اري ألـموروث الحضال معرفة

  تكوٌن شخصٌتهم.

  تّمت هٌكـلة الموارد فً مٌدانٌن:

  ،الرسم والتلوٌن مٌدان -

  .المواقؾتطوٌر والتطبٌقٌة والمتعلق بالمهارات الفكرٌة  التصمٌم مٌدان فن -
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 ين انتعهٍى انًتىس طهسنخ األونى انتغثٍخ انتشكٍهٍخ نثغنبيج . 0
 مشارٌع فنٌة تشكٌلٌـة إنجازعلى التصمٌم التً تساعده  ن وفنّ ٌرسم والتلولل  األساسٌة تقنٌـاتما فً الم متحكّ ـون المتعلّ ـٌك متوّسطلا التعلٌمالطور األّول من فً نهاٌة الكفاءة الشاملة: 

تقنٌات األسالٌب التعبٌرٌة التً تبرز المؤثرات الحسٌة ، وتوازنمالالتركـٌب قاعدة فٌها ق طبّ التراث التشكٌلً لألمـة الجزائرٌة، ٌ اة منمستوح ـة،ممنظّ ٌة أو جماع ةفردٌ

 االنفعالٌة.و

        فنون التنوع الثقافٌة الوطنٌة من خالل إدراك ٌنمً الوعً بالهوٌة  -: ٌعزز االنتماء إلى الهوٌة الجزابرٌة بالتشبع بالتحؾ الفنٌة التشكٌلٌة التً تنتمً للتراث الوطنًالقٌـم : الهوٌــــة

  .التشكٌلٌة لألمة الجزابرٌة وتجدرها التارٌخً                     

 ٌعتز بتراثه الفنً التشكٌلً وٌحافظ علٌه وٌحمٌه.  :الضمٌر الوطنً

 ٌسلك وٌنمً مواقؾ وسلوكات تساهم فً جمال البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري وحماٌته.       المواطنـــة :

ٌتقبل ثقافات الشعوب األخرى، وٌعمل على التواصل والتعامل معها  -رك األهمٌة الحضارٌة للمنتوج الفنً التشكٌلً الوطنً ومدى مساهمته فً إثراء التراث العالمًٌدتفتح على العالم:  

 من خالل الفنون البصرٌة.

ٌقرأ وٌفهم إنتاجات  -ٌجد حلوال مناسبة لمشكالت تشكٌلٌة من حٌث التركٌب والتنفٌذ -ٌتحكم فً األسس والقواعد المنظمة للعمل الفنً التشكٌلًالكفاءات العرضٌة: ذات طابع فكري: 

             ٌنجز مشارٌع فنٌة تشكٌلٌة فردٌة وجماعٌة باستعمال الوسابل المناسبة .                                          -الرسابل المربٌة 

ٌستعمل تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال فً أعماله الفنٌة التشكٌلٌة الخاصة بالفنون  -ٌبلور إستراتٌجٌات إبداعٌة تشكٌلٌة بناء على مخطط تدرٌجً فً بناء مشروع ذات طابع منهجً: 

 الؽرافٌكٌة.

 ٌعبر عن أحاسٌسه ومشارٌعه من خالل خبراته التشكٌلٌة.ذات طابع تواصلً: 

ٌداوم على استؽالل واستعمال الوسابل  -ٌقبل على استعمال موارد الفنون التشكٌلٌة، واستمرارٌة التعبٌر الفنً التشكٌلً وممارسته بكل ثقة فً النفسذات طابع شخصً واجتماعً: 

 ٌتذوق منتوج الفنون التشكٌلٌة وٌدافع عن اآلراء المتعلقة بإنتاجات الفنون التشكٌلٌة. -والتقنٌات المتنوعة والحدٌثة فً مٌدان الفنون التشكٌلٌة لتحقٌق طموحاته والتقدٌر االٌجابً لذاته

مثلة عن أنماط وضعٌات تعلمٌةأ    ٌةالمعرفالموارد  مركبات الكفاءة  ءات الختامٌةالكفا المٌدان و مؤشرات التقوٌم  معاٌٌر   الزمن 

فن 

الرسم 

و 

 التلوٌن

 

 

 

 

ٌنجز مشروعا 

تشكٌلٌا، مستعمال 

العناصر التشكٌلٌة 

ة ـالخطٌة واللونٌ

توظٌف وب ،لرسمل

تقنٌات الخامات 

الطبٌعٌة 

 االصطناعٌـةو

 المسترجعة والمواد

ٌعرف قاعدة ـ 
التركٌب المتوازن 

فً تنظٌم 
العناصر 

التشكٌلٌة شكال 

.ولونا  

ٌعرؾ  المتوازن:التركٌب 
 فً قاعدة التركٌب المتوازن

 التشكٌلٌةالعناصر  تنظٌم
 شكال ولونا.

الطرٌقة  التقنٌة هً :التقنٌات
بها الخامة  التً تستعمل

الموظفة فً إبراز مإثرات 
 الملمس حٌث من الفنً العمل

 ،واالنفعاالت السٌكولوجٌة
 حسب مإثراتها الملمسٌة

)الشفافٌة، العتمة، التنقٌط،  

على مقارنة وتحلٌمل  وضعٌة ترتكزـ 
نممماذج فنٌممة مختلفممة تثممار مممن خاللهمما 
طممممرق تنظممممٌم و ترتٌممممب العناصممممر 
التشكٌلٌة للعمل الفنً قصد الوصمول 
بالمتعلم إلى اسمتنتاج مفهموم التموازن 

 فً فن الرسم والتلوٌن.
تجرب فٌها  وضعٌة استكشافٌةـ 

قواعد التركٌب الفنً ٌبرز فٌها 

 توازن العناصر التشكٌلٌة. 

ـ وضعٌة تناقش فٌها القٌم الجمالٌة 

 ـ الموضوع حول تجمٌل المحٌط المدرسً. معٌار الوجاهة:  1

التً تنظم العمل المتوازنة ٌمٌز أنواع التركٌبات الفنٌة : المؤشر

 .الفنً

احترام المبادئ األساسٌة معٌار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز:  2

 تنظٌم فضاء العمل الفنً.فً 

التركٌب الفنً ٌتحكم فً تركٌب العمل الفنً وفق قاعدة  :المؤشر

 المتوازن.

التنظٌم واالنسجام التشكٌلً من حٌث معٌار التناسق التشكٌلً:   3

 الشكل واللون.

ٌحلل الرسابل المربٌة وٌقدر قٌمتها الجمالٌة على أساس : المؤشر

سا 20  
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حسب ملمسها 

، التشكٌلً

نسجام اللونً وباال

اد ـالبسٌط والتض

 لأللواناآلنً 

.المكملة  

التهشٌر، اللطخ( 
واالنفعالٌة)الهدوء، الراحة، 

 االضطراب(.
 الخاصة ٌةجمالال القٌم -

كؤساس فً  التركٌب المنظمب

تذوق التحؾ الفنٌة )الترتٌب 

 المنظم وتوازن العمل الفنً(

 فً التلوٌن.االنسجام فً التركٌب المنظم و الناتجة عن حسن الترتٌب والتنظٌم.

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان.معٌار اإلتقان:  4

: ٌجسد نظافة العمل الفنً.المؤشر  

 افنٌ روعامش ٌنجز 

بتوظٌؾ  اتشكٌلٌ

الرمادٌات الحٌادٌة 

 المتدرجة.

 

 

 

 

 تدرجات الرمادٌات الحٌادٌة 

ـ الخصابص التعبٌرٌة 
للتدرجات الرمادٌات 

القواتم والفواتح  :الحٌادٌة 
الناتجة عن تركٌبة اللون 

 .األبٌض واألسود 
ـ القاعدة األساسٌة للتدرجات 

الرمادٌات الحٌادٌة : مزج 
األبٌض مع األسود بنسب 

 بٌنهما  ةمتفاوت
الجمالٌة للرمادٌات  القٌم -

انسجام  :الحٌادٌة المتدرجة 
 القواتم والفواتح فٌما بٌنها.

من خاللها  وضعٌة تعرفـ 

انطالقا الرمادٌات الحٌادٌة المتدرجة 

 . تحؾ فنٌة زخرفٌةمن مقارنة 

ـ وضعٌة ٌطبق فٌها تدرجات 

)القواتم  الرمادٌات الحٌادٌة

 والفواتح(.

فٌها القٌم اللونٌة  وضعٌة تناقشـ 

القواتم للرمادٌات الحٌادٌة )

 والفواتح(.

 الموضوع تعبٌرات زخرفٌه. ـ معٌارالوجاهة:  1

خصابص الرمادٌات الحٌادٌة المتدرجة )القواتم ٌبرز  المؤشر:
 والفواتح( فً التعبٌر الفنً التشكٌلً.

التوظٌؾ المالبم . معٌار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز:  0
 للخامات الخاصة بالرسم والتلوٌن.

ٌطبق قاعدة الرمادٌات الحٌادٌة المتدرجة فً تعبٌرات فنٌة المؤشر: 
 مختلفة.

 لقٌم اللونٌة)القواتم والفواتح(التعبٌر عن ا التشكٌلً:. معٌار التناسق  0
ٌنقد عمله وأعمال زمالبه وفق المعاٌٌر التعبٌرٌة على  المؤشر:

 أساس قاعدة الرمادٌات الحٌادٌة المتدرجة.
 أصالة العمل ودرجة اإلتقان. . معٌار اإلتقان: 0

خاصة ٌجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند توظٌفه للخامات ال المؤشر:
 بالرسم والتلوٌن.

 

 

 

 

سا 20  

 

 

 

فنٌة  أعماال ـ ٌنجز

 تشكٌلٌة مختلفة 

التقنٌات فً الرسم 

و التلوٌن تبرز 

األحاسٌس 

واالنفعاالت التً 

توحً بالراحة أو 

االضطراب على 

بفن  التقنٌات الخاصةـ 

 :الرسم و التلوٌن

ـ التقنٌات فً الرسم 

والتلوٌن هً: قلم الرصاص 

األلوان المابٌة، األلوان 

 الترابٌة...

ـ سٌرورة استكشاؾ التقنٌات 

التعبٌرٌة التً تبرز 

األحاسٌس واالنفعاالت التً 

بالراحة أو  توحً

ترتكز على مقارنة  تعلمٌة ةوضعٌـ 
ما وتحلٌل التحؾ الفنٌة من حٌث 

 التً انفعاالتحاسٌس و من أ توحٌه
الراحة أو االضطراب تعبر عن 

قصد الوصول إلى استنتاج 
الخصابص التقنٌة التً تجسد 

االنفعاالت الحسٌة على أساس قاعدة 
 .األلوان الحارة والباردة

تجرب فٌها  وضعٌة استكشافٌةـ 

مات فن الرسم امختلؾ تقنٌات خ

والتلوٌن وٌبرز فٌها األحاسٌس 

بالراحة أو  واالنفعاالت التً توحً

االضطراب على أساس األلوان 

 الموضوع ٌنفد بالتقنٌة المستهدفة. ذ :الوجاهة . 1

نٌات فً الرسم والتلوٌن وفق خصابصها قٌعرؾ مختلؾ الت :المؤشر

 التعبٌرٌة.

 للتقنٌة. التعبٌرٌة إبراز الخصابص :أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز. 0

ٌستؽل تقنٌة الخامات وفق الخصابص التقنٌة التعبٌرٌة  :المؤشر

 المستهدفة.

 : إبراز األحاسٌس واالنفعاالت.. التناسق التشكٌل0ً

ٌتحكم فً آلٌات التواصل و االتصال: المناقشة والتحلٌل  :المؤشر 

 الرأي و االستجابة لألشكال البصرٌة. إبداءو  اإلصؽاءو

 ودرجة اإلتقان.أصالة العمل  . معٌار اإلتقان:  0

ٌجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند توظٌفه التقنٌات الخاصة  :المؤشر 

 بالرسم والتلوٌن.
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أساس األلوان 

 الحارة و الباردة.

 

االضطراب على أساس 

 .األلوان الحارة و الباردة

ـ المظهر الجمالً الناتج عن 

التقنٌات المختلفة فً العمل 

لتؤثٌرات الحسٌة الفنً ) ا

 واالنفعالٌة(.

 . الحارة و الباردة

 فٌها القٌم الجمالٌة  وضعٌة تناقشـ 

) التؤثٌرات الملمسٌة ( الناتجة عن 

 المختلفة. استعمال تقنٌات الخامات

سا 20  

 

فنٌة  أعماال ـ ٌنجز

 تعبٌرٌة مختلفة

بتوظٌؾ أسالٌب  

وتقنٌات المدارس 

الفنٌة ) الواقعٌة، 

االنطباعٌة، 

الزخرفٌة: النباتٌة و 

 الهندسٌة (.

 

 

 

 الفنٌة الحدٌثة: ـ األسالٌب
 ـ أسالٌب المدارس الفنٌة

لواقعٌة، ا: الحدٌثة
االنطباعٌة، الزخرفٌة 

النباتٌة ، الزخرفٌة الهندسٌة 
. 
تقنٌات طرق توظٌؾ ـ 

: الفنٌة الحدٌثةاألسالٌب 
التهشٌرٌة )تقنٌة قلم 

الرصاص( التنقٌطٌة 
واللطخٌة )القلم، حبر 

صٌنً، األلوان المابٌة، 
 (. واأللوان الترابٌة

 
 الجمالً لألسلوب: المظهر-

نظام وانسجام و حركٌة 
العناصر التشكٌلٌة من حٌث 

 التهشٌر، التنقٌط،، اللطخ ...  

على دراسة  وضعٌة ترتكزـ 
ومقارنة وتحلٌل لوحات فنٌة حدٌثة 
ذات أسالٌب مختلفة قصد الوصول 

األسلوب التعبٌري  تمٌٌز إلى
 لمختلؾ التحؾ الفنٌة وإبراز

 التقنٌةخصابصه 
فٌها تقنٌات  وضعٌة ٌستكشفـ 

 األسالٌب الفنٌة الحدٌثة .
ـ وضعٌة تواصلٌة تناقش فٌها 

جمالٌات مختلؾ تقنٌات األسالٌب 
 الفنٌة الحدٌثة.

 :وضعٌة اإلدماجـ 
ـ وضعٌة تطبٌقٌة ٌنجز فٌها المتعلم 

مشروع فنً تشكٌلً فردي أو 
جماعً بإتباع القواعد الفنٌة المتعلقة 

التلوٌن، التقنٌات و  بالتركٌب،
األسالٌب. ) التؤثٌرات الملمسٌة 

واالنفعالٌة( الناتجة عن استعمال 
 تقنٌات الخامات المختلفة.

 : الموضوع واقعً انطباعً أو زخرفً.معٌار الوجاهة . 1

ٌعمممرؾ الممممدارس الفنٌمممة علمممى أسممماس اتجاهاتهممما التعبٌرٌمممة  المإشمممر:

وصٌاؼتها للعناصر التشكٌلٌة. وٌمٌز بٌن مختلؾ المدارس الفنٌة وفق 

 اتجاهاتها التعبٌرٌة. 

 :معٌار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز . 0

 ـ خصابص األسلوب المستهدؾ.

ٌستخدم األسلوب الذي ٌتماشى و المذهب: واقعً، تعبٌري،  :المؤشر

 زخرفً وفق خطوات السٌرورة اإلبداعٌة المناسبة عملٌا.

 

 : معٌار التناسق التشكٌلً . 0

 انسجام التركٌب والتلوٌن مع األسلوب.

ٌستجٌب لجمال مختلؾ األسالٌب، وٌدرك قٌمها الفنٌة، و  :المؤشر

 ٌإولها وٌحكم علٌها.

 : أصالة العمل ودرجة اإلتقان.ار اإلتقانمعٌ . 4

ٌجسد قواعد النظافة واإلتقان عند توظٌفه أحد األسالٌب  المإشر:

 الفنٌة

 

 

 

 

 

سا 21  

 

ٌم
صم

لت
 ا
ن
 ف

 اتصمٌم ٌنجز

 زخرفٌا منظما

ومنسجما من 

التراث الوطنً 

فردٌا )أمازٌؽً( 

أو جماعٌا بتطبٌق 

 افنٌ ز عمالـ ٌنج

على ا ؼرافٌكٌ

أساس قاعدة 

 منظور المساحات.

 

 : مساحاتالمنظور 
ـ العناصر األساسٌة لقاعدة 

منظور المساحات: خط 
األفق، خط األرض، الخط 

نقطة  نقاط البعد، العمودي،
 .التالشً

أنواع المنظور حسب زاوٌة 
المنظور األمامً  النظر:

 الزاوٌة.من المقابل، والمابل 

تستؽل فٌها نماذج  تعلمٌة ةوضعٌـ 
ؼرافٌكٌة، تنتقى من محٌط المتعلم 

قصد تحلٌل بنٌتها للوصول بالمتعلم 
إلى استنتاج أسس تنظٌم مساحاتها 

 .حسب قاعدة منظور المساحات 
قاعدة منظور ـ وضعٌة تطبق فٌها 

 . المساحات
القٌم الجمالٌة  فٌها وضعٌة تناقشـ 

 فنٌة ؼرافٌكٌةالموضوع: تصمٌمات  . معٌار الوجاهة:1

 .على أساس قاعدة منظور المساحات
ٌعرؾ العناصر األساسٌة لقاعدة منظور المساحات.و ٌمٌز : المؤشر

 بٌن أنواع المنظور وفق زاوٌة النظر.
توظٌؾ تقنٌات ؼرافٌكٌة  لعمل و مستوى اإلنجاز:. معٌار أسلوب ا2

  على أساس القواعد الفنٌة لمنظور المساحات .
 ٌصنؾ منظور المساحات وفق زاوٌة النظر. :المؤشر

 : تنظٌم العمل الفنً.. معٌار التناسق التشكٌل0ً
ٌتجاوب مع مبادئ النظام فً إبراز اإلتقان عند استعمال  :المؤشر
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القواعد الزخرفٌة 

 اآلنً التضاد قاعدةو

 المكملة. لأللوان

 منظور قاعدةطرق توظٌؾ  - 

 تصمٌمات فً المساحات

بتوظٌؾ الوسابل   ؼرافٌكٌة
 الهندسٌة الخاصة لذلك.

للتؤثٌرات الؽرافٌكٌة فً منظور 
قواعد النظافة ى أساس علاألحجام 

والدقة فً اإلنجاز باستعمال الوسابل 
 الهندسٌة.

 الضرورٌة.الوسابل الهندسٌة 
 : أصالة العمل ودرجة اإلتقان.. معٌار اإلتقان0

: ٌجسد قواعد النظافة واإلتقان عند استعماله الوسابل المؤشر
 الهندسٌة الضرورٌة.

سا 20  

 

 

ز تصامٌم فنٌة ـ ٌنج

ذات أحجام مختلفة 

على أساس قاعدة 

منظور األحجام 

حسب زاوٌة 

 النظر.

 

 

 

القاعدة : منظور األحجام
األساسٌة لمنظور األحجام: 

 (سلم االرتفاع)الخط العمودي
الذي ٌمثل ارتفاع األشٌاء 

وٌقع على خط األرض ٌمٌن 
 أو ٌسار الخط العمودي.

 لمنظور المختلفة الوضعٌات -
: األحجام حسب زاوٌة النظر
أمامٌة، مابلة ٌمٌنا أو ٌسارا 

 من الخط العمودي.
ـ القٌم الجمالٌة للتؤثٌرات 

 الؽرافٌكٌة 

فً منظور األحجام: تنوع 
الخطوط والمساحات فً 

 االتجاهات المختلفة.

تستؽل فٌها نماذج  تعلمٌة ةوضعٌـ 
لعلب مجسمة، تنتقى من محٌط 
المتعلم )علب التؽلٌؾ مختلفة 

األحجام للمنتجات الوطنٌة(. قصد 
تحلٌل بنٌتها للوصول بالمتعلم إلى 

 تاج قاعدة بنابها )سلم االرتفاع(استن
 .على أساس منظور األحجام

فً  سلم االرتفاعفٌها  وضعٌة ٌطبق
 مختلفةالحجام األتصامٌم فنٌة ذات ال
القٌم الجمالٌة  فٌها وضعٌة تناقشـ 

 الزخرفٌة و الؽرافٌكٌة للخط الكوفً
العالقات اإلٌقاعٌة على أساس 

الناتجة عن الخطوط الهندسٌة 
 والنباتٌة.

 حجام مختلفةأتصامٌم فنٌة ذات الموضوع: . معٌار الوجاهة: 1

 على أساس قاعدة منظور األحجام .علب تؽلٌؾ لمنتجات وطنٌة()

ٌعرؾ قاعدة منظور األحجام و ٌحدد سلم االرتفاع على : المؤشر 

 خط األرض.

توظٌؾ تقنٌات تصمٌم  . معٌار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز:0

 األحجام على أساس سلم االرتفاع.

 ٌطبق القاعدة األساسٌة لسلم االرتفاع فً وضعٌات مختلفة: المؤشر

 : تنظٌم العمل الفنً.. معٌار التناسق التشكٌل0ً

ٌستجٌب للقٌم الجمالٌة فً الرسابل المربٌة ذات األحجام  : المؤشر

 وفق نظامها الؽرافٌكً.

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان.  قان:. معٌار اإلت 0

: ٌجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند استعماله الوسابل المؤشر

 .الهندسٌة الضرورٌة
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ٌم فنٌة امز تصـ ٌنج

خطٌة، بتوظٌؾ 

القواعد الفنٌة 

واألسس العلمٌة 

للخط الكوفً 

 بؤنواعه المختلفة.

 

القواعد الفنٌة  الخط العربً:
ألنواع الخط الكوفً 

    إٌقاعات خطٌة زخرفٌة)
) هندسٌة، نباتٌة ( تتمٌز بها 

. و األسس العلمٌة (الحروؾ
نسب و )للخط الكوفً 

قٌاسات الحروؾ والفراؼات 
 .(الفاصلة بٌنها

ـ التقنٌات الفنٌة للخط 
الشبكة الؽرافٌكٌة  :الكوفً 

الهندسٌة التً تحدد نسب 
وؾ من حٌث وقٌاسات الحر

سمكها والفراؼات الفاصلة 
 بٌنها.   

ـ القٌم الجمالٌة الزخرفٌة 

القواعد من خاللها  ٌعرف وضعٌة

الفنٌة و األسس العلمٌة لمختلؾ 

.أنواع الخط الكوفً  

ع األنوافٌها  وضعٌة توظفـ 

الزخرفٌة للخط الكوفً فً أعمال 

.فنٌة تشكٌلٌة وفق قاعدتها  

القٌم الجمالٌة  فٌها وضعٌة تناقشـ 

 للخط الكوفً فً مختلؾ 

.مظاهره الؽرافٌكٌة و الزخرفٌة   

تصامٌم فنٌة خطٌة مرتبطة بؤنواع الموضوع:  معٌار الوجاهة: . 1

 الخط الكوفً .

والنباتٌة للخط الكوفً  ٌمٌز الخصابص الزخرفٌة الهندسٌة: المؤشر

و ٌعرؾ نسب و قٌاسات الحروؾ ، على أساس قواعده الفنٌة

 والفراؼات وفق األسس العلمٌة 

الشبكة : توظٌؾ معٌار أسلوب العمل و مستوى اإلنجازـ  1

نسب و قٌاسات الحروؾ من حٌث  لتحدٌدالؽرافٌكٌة الهندسٌة 

.سمكها و الفراؼات الفاصلة بٌنها  

التقنٌات الفنٌة للخط الكوفً على أساس القواعد ٌوظؾ  :المؤشر

 الفنٌة واألسس العلمٌة.

:  تنظٌم العمل الفنً.معٌار التناسق التشكٌلً . 0  

ٌدرك القٌم الجمالٌة للخط الكوفً الناتجة عن نظام و إٌقاع  :المؤشر 

 مختلؾ الخطوط الهندسٌة و النباتٌة.
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 :والؽرافٌكٌة للخط الكوفً 
العالقات اإلٌقاعٌة الناتجة 

عن الخطوط الهندسٌة 
  .والنباتٌة

اإلتقان.: أصالة العمل ودرجة معٌار اإلتقان . 0  

 والقٌاسات. أساس النسب واإلتقان على النظافة سد قواعدٌج :المؤشر

 

 

 افنٌ ز عمالٌنج ـ 

زخرفً  اتشكٌلٌ

هندسً، نباتً، 

حٌوانً مبوب وفق 

القواعد الفنٌة فً 

تركٌب و تنظٌم 

األشكال من حٌث 

الخط والمساحة 

 واللون.

 

القواعد  :الفنون الزخرفٌة

الترتٌب،  :الفنٌة الزخرفٌة 

التكرار، التعاكس، التناوب، 

 التقابل، التناظر...

التنظٌم والتبوٌب طرق ـ 

 العقالنً للسند الفنً

بتقسٌمه إلى ) الزخرفً

فراؼات هامشٌة و مركزٌة، 

باعتماد النسب والقٌاسات 

.(الصحٌحة  

 

 :ـ القٌم الجمالٌة الزخرفٌة 

ٌقاع، النظام، االنسجام، اإل

 الحركة، الوحدة والتنوع...

 

نماذج وتحلل فٌها  وضعٌة تقارن

فنٌة زخرفٌة من مختلؾ مٌادٌن 

القواعد على أساس  الفنون التطبٌقٌة

.الفنٌة الزخرفٌة  

 األشكالوتنظم فٌها  وضعٌة تركب

نباتٌة، الهندسٌة، )ال الزخرفٌة

أعمال فنٌة ( و تبوب فً حٌوانٌةال

الفنٌة تشكٌلٌة وفق القواعد 

.الزخرفٌة  

القٌم الجمالٌة  فٌها وضعٌة تناقش

القواعد  وفقالزخرفٌة المنظمة 

الفنٌة واألسس العلمٌة فً مختلؾ 

. الفنون التطبٌقٌة  

 وضعٌة اإلدماج:

فنٌة  تصامٌمفٌها المتعلم  ٌنجز

تشكٌلٌة فردٌا أو جماعٌا و ذلك 

الخاصة بتوظٌؾ التقنٌات الؽرافٌكٌة 

على أساس  بالمساحات و األحجام

علم المنظور، لالقواعد الفنٌة 

 الزخرفة ، و الخط العربً . 

. معٌار الوجاهة: 1  

 (ٌةنزخرفٌة هندسٌة، نباتٌة، حٌوا) فنٌة تشكٌلٌةتصامٌم ـ الموضوع: 

 مبوبة على أساس القواعد الفنٌة للزخرفة .

:المؤشرـ   

التشكٌلٌة ـ ٌمٌز بٌن القواعد الفنٌة الزخرفٌة فً مختلؾ التركٌبات 

 من حٌث الخط و المساحة و اللون.

. أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز: 0  

إلى فراؼات هامشٌة  هتقسٌمبه تنظٌمالسند الفنً و تبوٌب ـ 

.ومركزٌة، باعتماد النسب و القٌاسات الصحٌحة  

:المؤشرـ   

ـ ٌبوب سند العمل الفنً وفق تركٌبات العناصر التشكٌلٌة الزخرفٌة 

 المختلفة.

. معٌار التناسق التشكٌلً:  0  

 ـ تنظٌم العمل الزخرفً.

:المؤشرـ   

و فً البٌبة  ًـ ٌبدي المتعة والسعادة عند تذوقه للعمل الفنً الزخرف

 والمحٌط.

. معٌار اإلتقان:  0  

 ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان.

:المؤشرـ   

الزخرفٌةـ ٌجسد قواعد النظافة و اإلتقان على أساس القواعد  الفنٌة   
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الصحية والثقافية  وتسعى إلى تكريس طموحات األمة ،النظاـ التربويفي  مندمجالبدنية جزء  التربية إفالماّدة: تقديم 
بقية المواد التعميمية األخرى، مف إيجاد الصيغ المالئمة لتنشئة األجياؿ، بما يجعؿ منيـ شأنيا شأف  ،واالجتماعية

 مواطنيف فاعميف، قادريف عمى االضطالع بأدوارىـ في كؿ مجاالت الحياة عمى أكمؿ وجو.
محور  التمميذيكوف منظورىا العاـ لمتعمـ حيث  فيو  في بناء المناىج الدراسية، المعتمدة اتظّؿ المقاربة بالكفاء في

 ممّيزا بما توفره مف تنّوع لألنشطة البدنية واأللعابفضاء تصبح التربية البدنية والرياضية  االىتماـ في العممية التعممية،
 تكييؼمف  لتمميذيتطمب مف اما و إلبداع والتعبير، روح التعاوف والمواجية وا عمىخاصة التي تقـو ، التحضيرية

 . المعيشة تصرفاتو وسموكاتو مع ما يتوافؽ والوضعيةل
في  ىـتسا ،تعبير وتواصؿ وسيمةكونيا  ،ة عمى الحركةيتعتمد التربية البدنية والرياضالتربية البدنية:  خاصية 1.1

 ،التحضيرية النشاطات البدنية والرياضية واأللعاب طريؽعف  والبدنية الحركية مياراتالو  ،تنمية السموؾ الحسف
تخاذ وا غرس روح االعتماد عمى النفس، ، و الجسـ والتوافؽ بينيماصحة العقؿ و  سالمة الحفاظ عمىفي  ىـ أيضاتساو 

 لذلؾ.مناسبة  حموؿانتياج و لمواجية المواقؼ   القرارات
تستثمر المكتسبات خالؿ النشاط  حيث، التربوية الناحية فينوجزىا عّدة،  نواح، فإّنيا تكمف في يتياأىمّ أّما 

      واستثمار الجانب الثقافي واالجتماعي. مف بموغ أىداؼ تربوية تساعد في ترقية فيمكّ البدني والرياضي الذي 
تنمي قدرة و ، والعمؿ ضمف الجماعة المساىمةالتمميذ في االندماج االجتماعي بفضؿ  تساعد التي االجتماعية الناحيةو 

 . االتصاؿ والتوافؽ
تعتبر التربية البدنية والرياضية الوعاء المناسب الذي تنمو وتتطور فيو جميع الجوانب المكونة ، الصحية الناحيةومن 
، إلى واالجتماعية واألخالقية والثقافية ،والنفسية الحركية ،عموما في  الجوانب البدنية والفيسيولوجية والمتمثمة ،لمفرد
     .الوقاية مف األمراض جانب

ومسايرة الحركية  ،القيمة المعنوية لمجسـ تحصيؿإلى ، التعميـ المتوّسط لتربية البدنية والرياضية في مرحمةوتيدؼ ا
عطا والبشري، الفيزيائيالقائمة بيف التمميذ وبيف المحيط  مكانياتو حسب ما تقتضيو  لمتعبير الفرصة ئووا  عف ذاتو وا 
النمو الحركي والتحكـ في ، كوالبدنيةليا والمتماشية مع قدراتو العقمية  المناسبة الوضعية والحالة، باختيار الحموؿ
دراؾ، و الجسـ واألطراؼ ومدى تكامميما  واإلدراؾالتوازف  تنميةو  ،تأثيره عمى األجيزة الحيوية ومدىقيمة المجيود  ا 

 . نسبياء لمحركات األساسية لتتبمور فيما بعد إلى حركات مركبة ومعقدة واألدا
، واحتراـ القانوف العمؿ الجماعي ترّسخ التربية البدنية والراضية قيمةالشامل:  في تحقيق المممح اإلسهام 2.1

  االنفعاالت امتثاال لمقواعد والقوانيف االجتماعية.و  النزوات والنظاـ، والتحّكـ في
في  والتكامؿ التضامفعمى  ، تعمؿىادفة أبعاد تربويةذات  والرياضية البدنية األنشطةمداه في أنشطة  يجد كؿ ىذا 
 . االستقالليةإطار 
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 من التعلٌم متوّسطاألولى  والرياضية لمسنةبرنامج التربية البدنية  .4

 
سلٌمة             من التعلٌم المتوسط، ٌتمكن المتعلم من القٌام بؤدوار بناءة فردٌا والمساهمة فً العمل الجماعً من خالل تنفٌذ حركات قاعدٌة          فً نهاٌة الطور األولالكفاءة الشاملة: 

 ٌتطلبها الموقؾ.

 ـ احترام الؽٌر وتقبل األحكام ـ التعاون مع اآلخر ـ االعتماد على النفس ـ تحمل المسإولٌة ـ التكفل بالنفس  القٌـم                 

 الزمن معاٌٌر ومؤشرات التقوٌم  الوضعٌات التعلمٌة المحتوٌات المعرفٌة مركبات الكفاءة الكفاءات الختامٌة نالمٌدا

لب
ا

ـــ
ـ

ً
دن

 

التمكن من بناء 

رصٌد حركً 

تطبٌق ٌضمن 

الحلول المختارة 

 لمواجهة الموقؾ.

فً أنشطة الجري 
 والوثب والرمً:

أخذ الوضعٌة ـ 
 . الصحٌحة للجسم

ـ التحكم فً بعض 
 مراحل  التنفٌذ.

ـ تجنٌد اإلمكانات  
البدنٌة واستثمارها 

 خالل التنفٌذ.
ـ تنسٌق بعض مراحل  

 التنفٌذ.

 الجري السرٌع : 
ـ تربٌة الخطوة فً الجري 

 السرٌع.
ـ وضعٌة الجسم  وعمل األطراؾ 

 أثناء الجري .
ـ االنطالق السرٌع ) نصؾ 

 االنثناء(
 ـ االستقامة التدرٌجٌة للجسم
 ـ الجري السرٌع على محور.

 رمً الجلة 
 وضعٌة الرمً وحمل الجلةـ 

ـ الرمً من الواجهة  من الثبات 
 ومن التنقل.

 ـ الرمً من الجانب من الثبات 
   وازنـ مرافقة األداة والت

  الوثب الطوٌل 
 الوثب ورجل االرتقاء. ـ 

 ـ االرتقاء واالندفاع لألمام
 ـ الطٌران واالستقبال 

   ـ االقتراب

 ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن

الجري السرٌع والتتابع   
 على مسافات قصٌرة

 ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن 

رمً الجلة والكرات 

 المطاطٌة 

 حسب مسار محدد.

ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن 

 الوثب 

 الطوٌل )أسلوب الضم( 

ـ وضعٌة تعلم اإلدماج فً 

 نهاٌة

 الوحدة التعلمٌة 

  نشاط الجري :
الوضعٌة الصحٌحة للجسم خالل ــ المعٌار: 

 الجري .
التنسٌق بٌن األطراؾ خالل ــ المؤشرات: 

دٌنامٌكٌة   -الجري بؤقصى سرعة  -الجري 
 الخطوات

 نشاط الرمً: 
أخذ الوضعٌة الصحٌحة  للرمً معٌار: ال

 من الجانب.
 -الزحلقة المسطحة جانباــ المؤشرات: 

التوازن  -الدفع الكامل -التمحور الصحٌح
 بعد الرمً .

 نشاط الوثب: 
 الوضعٌة الصحٌحة للوثبــ المعٌار: 

االرتقاء   -االقتراب السرٌعــ المؤشرات: 
 المناسبوالطٌران  الدفع -بالرجل المناسبة

 االستقبال المتزن .-
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المساهمة الفعالة 

فً بناء وتنفٌذ 

تنظٌمات جماعٌة 

بسٌطة تسمح 

بمواجهة المواقؾ 

 المطروحة 

 
 

 

 

 
فهم القوانٌن  -

األساسٌة المهٌكلة 
 للنشاط واستثمارها.

 
التحكم فً انجاز  -

 أساسٌات النشاط.
ـ  قراءة الموقؾ 
وانتقاء المهارات 

 والعملٌات المناسبة له.
 

ـ التحول من وضعٌة 
 وموقؾ آلخر.

 

 
ـ المهارات والقوانٌن األساسٌة 

 للنشاط.
 

 ـ التواصل بالكرة .
 ـ التنقل بالكرة وبدون كرة .

 
 ـ فضاء الممارسة واستثماره

 
ـ التحول من الدفاع إلى الهجوم 

 والعكس .
 
 
 
 
 

تعلمٌة تتضمن مواقؾ تستدعً 

بالكرة فً  كرة  التواصل  والتنقل

 الٌد

ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ 

تستدعً التواصل  والتنقل بالكرة فً 

 كرة السلة 

ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ 

تستدعً التواصل  والتنقل نحو الكرة 

 فً الكرة الطابرة.

ـ وضعٌة  تعلم اإلدماج فً نهاٌة  

 الوحدة التعلمٌة

 األنشطة الجماعٌة:

 بطالقةالممارسة المعٌار: 

 المؤشرات:
 معرفة وتطبٌق القوانٌن األساسٌة. -

 التحكم فً أساسٌات النشاط. -

 المساهمة ضمن الفرٌق -

 احترام مبادئ التنظٌم والتسٌٌر . -
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التمكن من 

التؽلب على 

الخجل والظهور 

أمام الؽٌر وتقدٌم 

 المنتوج.

 

التحكم فً الجسم خالل  -
 التنفٌذ.

انجاز حركات   -
 التدحرج البسٌطة.

انجاز حركات الوثبات  -
 البسٌطة .

إنجاز حركات التوازن  -
 البسٌطة .

 انجاز سلسلة بسٌطة.-

 ـ التدحرج األمامً البسٌط
 ـ التدحرج الخلفً البسٌط

 ـ التدحرج الجانبً
 ـ الوثبات العادٌة

 ـ الوثب بربع دورة
 ـ الوثب بنصؾ دورة

 ـ النجمة 
 ـ الشمعة 

 الرأس.ـ الوقوؾ على 

وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ تعتمد 

على الدوران والتدحرج والتوازن فً 

 الحركات األرضٌة.

ـ وضعٌة تعلم اإلدماج فً نهاٌة 

 الوحدة التعلمٌة.

 النشاط الجمبازي

 التنفٌذ السلٌم للحركات.المعٌار: 
 المؤشرات:

 ـ توزٌع المجهود خالل التنفٌذ.
 ـ ربط الحركات .

 الجمالٌة.ـ الصبؽة 

 

 ـ التحكم فً األسس المنظمة للعمل ـ ترجمة األحاسٌس واالنفعاالت عن طرٌق التعبٌر الحركً ـ التواصل عن طرٌق الحركة. الكفاءات العرضٌة        

 


