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  :المادةتقدیم 
  

یستمر تدریس اللغة العربیة انطالقا من مبدإ االستجابة لحاجة المتعلم إلى التواصل مع 
  . بشكل إیجابي وفّعال مشافھة و كتابة من خالل النشاطات المقررة  اآلخرین

یلھا في ـ المنطوقة و المكتوبة لدیھ ، عن طریق تفعةغـاللعزیز ـومن ثمة ، تجب العنایة بت
  .ةـــیات ذات داللــسیاق وضع

 نصوصا أدبیة ذات أنماط متنوعة، ق ـ قد تمرســوإن المتعلم ـ خالل مساره التعلیمي الساب
اجي ـــــز على نصوص ذات طابع حجــــ التركیتموي ـــوفي السنة األولى من التعلیم الثان

     .واألمويالم ــدر اإلســیري في سیاق دراسة نصوص من العصر الجاھلي وصــوتفس
  .ومن ثمة ، فقد توسعت معرفتھ بھذین النمطین وبخصائصھما

ة ــــبالنسبة إلى السنة الثانی غة العربیةـج اللد كان األمر على ھذه الحال ؛ فإن منھاـ ، وقماأ
 یسعى ـ ضمن مواصلة دراسة النصوص  )بة اآلداب والفلسفة و شعبة اللغات األجنبیةــشع(

ط  ـــــة ـ إلى تعمیق معارف المتعلم في النصوص ذات النمـیة في إطار األعصر األدبیـاألدب
 ألھمیتھ في بناء شخصیة المتعلم ھ وكذا الحجاجي الذي یستمر تناولالوصفي والسردي

ناولھا ـا من الظاھرة التي یتـھ یقف موقفا نقدیـــالل النص التواصلي لجعلــ مع استغالفكریة،
 في یةانوالث ة األولىـناه منھاج السنــــالنص األدبي ، وذلك تماشیا مع األسلوب الذي تب

  .ةــــناول النصوص األدبیــت
م ــــادرا على الفھــــمیة حیث یكون المتعلم قـــلستراتیجیة تعویحدث كل ھذا ضمن عملیة إ

  .ةـــــتسباتھ القبلیــــیل باستثمار مكــــو التحل
ة بالنسبة إلى ھذه السنة في شعبة اآلداب ـاج اللغة العربیـــوم ، یھدف منھــ       وعلى العم

  :ة إلىــــفة و اللغات األجنبیــو الفلس
یلھا و تنظیمھا ــــات من حیث تحصــــــدرة على التعامل مع المعلومإكساب التلمیذ الق -

  . ةـــھا المتبادلـا وإدراك عالقاتـــھا فیما بینھـــــو توظیف
اف االستقرائي ـــــم عن طریق االكتشــــرفیة عل المعنى و الفھـــیة المعــــتركیز البن -

  . االستنتاجي بو االستیعا
 .م ـــــیل و االستماع والتقویــــتفسیر والتحلالقدرة على الفھم و ال -

ین ـ یـٌـتناول كسابقھ بتجاوز مفاھیم ـالشعبتن ـ مع العلم أن ھذا المنھاج  ـ بالنسبة إلى ھاتی
ومن الحفظ إلى الخبرة   قل بالمتعلم من التعلیم إلى التعلم ،ـاج ینتــنھ منھإالتعلیم التقلیدیة أي 

 إلى المعرفة المتكاملة ، ومن الكم المعرفي إلىالمعرفة المجزأة و القدرة و الكفاءة ، ومن 
  .نھ منھاج یبني في التلمیذ مظاھر التنوع و التفرد واالختالف النوع ، أي إ

وبكلمة واحدة ، یتناول المنھاج في سیاق أن التعلیم استثمار وفق المقاربة بالكفاءات ولیس 
    .ینـــــــو التلقیا الحفظ ــــا ـ في بیداغوجــــــسابقم استھالك كما كان الحال ـ ــــ التعلیأن
  
    

 .تنظـــــــیم التوقــیت وتوزیـــع النشاطــــــات
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  ) :بة اآلداب والفلسفةـــشع ( التوزیع الزمــــــــني) أ 
 
 

 المخصص لمادة اللغة العربیة في السنة الثانیة من التعلیم الثانوي يالحجم الساعي األسبوع
موزعة أسبوعیا على النشاطات ساعات  ) 04(ھو أربع ) شعبة اآلداب والفلسفة ( العام 

 :كاآلتي 
 

  توزیع التوقیت   الحجم الساعي   النشاطـــــات
  

  .األدب والنصوص 
  

  
  . ســـا03

یخصص ھذا الحجم الساعي لنشاط األدب 
والنصوص حیث یتم فیھ دراسة النص 
بتحلیل معطیاتھ ومضمونھ وما یتعلق 

بالمسائل المقررة في النحـــــــو و الصرف 
  .ة والعروض و النقدوالبالغ

تستغل لتقدیم الموضوع و مناقشتھ ثم   .اـــ س01  التعبیر الكتابي
 على مدى ثالثة   و تصحیحھلكتابتھ
  .أسابیع

  ینشط المشروع في كل حصة رابعة من نشاط التعبیر الكتابي  المشروع
یخصص حجم ساعي بساعة واحدة في كل أسبوع خامس من   المطالعة الموجھة

  .ات المستھدفةحصص الوضعی
الوضعیات 
  المستھدفة

  .تنجز خالل كل أسبوع خامس
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 :ناس ـتئـاب االسـي مقترح من بـــجدول التوزیع الزمن) 1-أ
 
 

 
  امـــاألی

 
  صبـــاحا 

 
  

 
  مســـــاء

  
 08   10  

 
 السبـــت

  أدب ونصوص

 
 

 
 األحــــد

 

 
 

  

 
 

  
  

08           09  
 

 االثـنــین 
  أدب ونصوص

    

 
 الثالثــاء

    

 
 األربعــاء 

    

    
08              09     

 
 الخمــیس

  تعبیر كتابي 
  

  

 

  

  
   ) :الــــلغات األجــــنبیةبة ـــشع ( التوزیع الزمــــــــني ) ب

شعبة اللغات ( الحجم الساعي األسبوعي المخصص لمادة اللغة العربیة في السنة الثانیة 
  :ھو ) جنبیة األ

  :ساعات موزعة على النشاطات اآلتیة ) 05(خمس 
  .ساعات أسبوعیا ) 03(ثالث : األدب والنصوص  -
 ) ســا01(حكام  موارد المتعلم وضبطھاإمطالعة موجھة أو إجراء تدریبات حول  -

 .و تنشط ھذه الحصة بالتفویج
 . أسبوعیا) 01(ساعة واحدة : تابي تعبیر ك -
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  :المقررة على حصص األسبوع وفق ما یأتي توزع ھذه النشاطات * 
تخصیص ثالث حصص لنشاط األدب والنصوص حیث یتم فیھا دراسة نص باكتشاف  -

و مناقشتھا وما یتعلق بنمط بنائھ وما یتوافر علیھ من مظاھر االتساق و االنسجام معطیاتھ 
  .ثم ما یتصل بالمسائل المقررة في النحو والصرف والبالغة 

  . عة بالتداول مع حصة إحكام موارد المتعلم وضبطھا ، ذات ساعة واحدة  حصة للمطال-
 ترجى حصة التعبیر الكتابي إلى نھایة األسبوع حیث یحرص األستاذ على استغاللھا -

لجعل المتعلمین یسخرون مكتسباتھم القبلیة المرتبطة بالنشاطات السابقة وذلك ضمن عالج 
  .وضعیات التعبیر المقترحة علیھم

  .تنشط المشاریع خالل كل أسبوع رابع من نشاط التعبیر الكتابي -
  
 :ناس ـتئـاب االسـي مقترح من بـــجدول التوزیع الزمن) 1-ب
  

 
  امـــاألی

 
  صبـــــاحا 

 
  

 
  مســـــاء

  
 08   10  

 
 السبـــت

  أدب ونصوص

 
 

 
 األحــــد

 

 
 

  

 
 

  
  

08         09  
 

 االثـنــین 
  أدب ونصوص

    
  

14                                                            15  

 
 الثالثــاء

     مطالــــــــعة  
        موجھة

  إحكام موارد 
  .المتعلم وضبطھا

 
 األربعــاء 

    

    
08              09     

 
 الخمــیس

        تعبیر كتابي 
  

  

 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    
 

- 6 -

  
 
 
 
  

  :لم إلى ھذه السنة یكون قادرا على  بدخول المتع:مح الدخول ــمل )1
  

  .إصدار األحكام على النصوص المقروءة  -
 .إبراز مواطن الجمال الفني في المقروء -
 .تلخیص المقروء بلغة سلیمة و فكر منتظم  -
و إظھار ما فیھا من جمال  معانیھ األدیبالتمییز بین الصور البالغیة التي یلبس بھا  -

 . النفس  في وقّوة  تأثیر
 بمخـتلف مصـــادر ع المنھجي وتقصي المسائل و استخدام المراجع واالنـــتفاالبحث -

 .التوثیــــــق
وح ـــــــم وجودة األسلوب من حیث الوضالتوظیف األسس التي تقوم علیھا بالغة الك -

 .و القوة و الجمال بمراعاة خاصة اإلدماج 
 . سالمة التعبیر وّوة الحجةإبداء الرأي في قضیة من القضایا المطروحة علیھ باعتماد ق -
 .تحدید الخصائص الفنیة للنص األدبي وما یتركھ من أثر في النفس مع التعلیل  -
 .كتابة نصوص حجاجیة و تفسیریة في مقام تواصل دال -
 .الكتابة في أنماط متنوعة من النصوص -
  

ة شعبة اآلداب و الفلسفة و شعب( بخروج المتعلم من ھذه السنة   :مح الخروجـمل) 2
  :یكون قادرا على ) اللغات األجنبیة 

  
ة بالمحاور قـــ وذات عالحجاجي  أونصوص ذات طابع وصفي أو سردي و كتابة  إنتاج

  :المطروحة في تدریس نشاطات المادة وذلك 
و بمراعاة  في وضعیات ذات داللة بتمثل خصائص الوصف أو السرد أو الحجاج -

 . التعبیر وجمالیة العرضةمصداقی
 .   في الكفاءة اللغویة و األدبیة على وجھ اإلجمالالتحكم  -
  
  

  السنــة الثــانــــــیةملمــــح  دخـــــــول المتعـلــــم إلى  )جـ

 ) . شعبـــــــة اللغات األجنبیة -شعــــــبة اآلداب والفلســــفة  ( 
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شعبة ( المندمج لنھایة السنة  الثانیة من التعلیم الثانوي العام  اميـتـالهدف الخ) 3
  )اآلداب و الفلسفة و شعبة اللغات األجنبیة

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعبیر المكتوب فھم المنطوق

اتھ ــــــیر مكتسبـــادرا على تسخـــون المتعلم قــــفي مقام تواصل دال ، یك

ة في أشكال متعددة ـــــ نصوص متنوع -  مشافھة و كتابة-  لیة إلنتاجــــالقب

  .الداللیة و الشكلیة البنیةتوافر على ــ، تـــیرمن التعب

 المجال الكتابي المجال الشفوي

إنتاج نصوص ذات طابع 

أو ردي ـــــوصفي أو س

ص ـــــجي للتلخیـــــاحج

عرض رأي أو مناقشة أو

  .فكرة

  كتابة نصوص وصـــفیة 

حجاجیة في  أو أو سردیــــة

  ـــــــیةوضعیــــات فعلـــ

 و نصـوص نقدیة ترتبـــط 

  .بآثارالعصورالمدروسـة 

 1الكفاءة  2الكفاءة

 قالتعبیر المنطو

 1الكفاءة  2الكفاءة

 المكتوبفھم 
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اءة المحددة إذ من ــــ تخدم الكفھي أھداف :األهداف الوسيطية المندمجة ) 4
   . المرسومةحقق الكفاءةتجة تـــیة المندمــــة من األھداف الوسیطـــق جملــــخالل تحق

 مع األھداف بة إلى كل نشاطــة بالنســـیة المندمجـــــق أن حددت األھداف الوسیطـــوقد سب
ھا تیبــــــــــج ھذه السنة بشعاـي المندمج لمنھـــوبما أن الھدف الختام.بة لھا ـــالتعلمیة المناس

فان ھذه األھداف الوسیطیة تبقى . یصب في مجرى إنتاج نصوص متنوعة ذات طابع أدبي 
  :ة على النحو اآلتيـــالھا وھي المبینــــــعلى ح

  
   :إلى بالمتعلم األستاذدي ــــ یھت:وص ــــاط األدب و النصــفي نش) أ
  .الخارجیة و مناقشتھا اكتشاف معطیات النص الداخلیة و - 
  . مظاھر االتساق واالنسجام  في تركیب فقرات النص اكتشاف - 
  . الشرح المعجمي وبناء المعنى - 
  . التحكم في المفاھیم النقدیة لفھم النصوص واستثمارھا - 
  
ي ــــ وتقصوعةــــــمتن مطالعة نصوص إلى حیث یسعى المتعلم :في المطالعة الموجھة) ب

  .ا ـاتھـــــــمعطی
  
یر ــ التفكسدادھا قدرتھ على ــــ حیث یكتب نصوصا یبرز من خالل:في التعبیر الكتابي ) جـ

  .باحترام  خصائص النمط الذي یكتب فیھ . و صواب التعبیر
  

ـتـناول النشاطات من حیث إسھامھا  في تحقیق كفاءات المتعلم ُت:  تقديم النشاطات )5
  :من مراعاة مبادئ التدریس بالكفاءات المتمثلة فیما یأتي ــتـناول انطالقا ولھذا فھي ُت

  . التعلمیة – جعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة -
  .تعلمیة تستجیب لحاجات المتعلم  الوضعیات ال-
 البحث واالكتشاف وتقصي المعرفة التي تساعده على التفاعل داخل إلى دفع المتعلم -

  .محیطھ المدرسي وخارجھ 
  . العملیة ةباتھ بالحیاـــ المتعلم على معالجة وضعیات فعلیة في سیاق ربط مكتس تدریب-
  .بناء وضعیات تساعد المتعلم على إدماج مكتسباتھ  -

ة العربیة و آدابھا ، بدءا بنشاط األدب ـتناول نشاطات اللغــ تالمنظوروإذن ، فضمن ھذا 
  .والنصوص 
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  .في ھذین النشاطین ما یأتي تفصیل القولو فی: النصوص األدبیة و التواصلیة) أ
 العصر العباسي بقسمیھ وامتداده إلىیتطرق المنھاج في ھذه السنة   :األدبیةالنصوص ) 1-أ

 ما یمیز العصر العباسي في المجال أھم مرورا بالمغرب العربي  وان األندلـــــس إلى
 أحسن أي تخیر »التخیر« ذھب اداة بمـــت المنـــــ التجدید حیث علإلىالفكري ھو النزعة 

 تفتح على إذار محمودة على العقل العربي ،ـــثآ  إالمبد وقد كان لھذا  .في الحضاراتما 
دیة   فحصل ـــیة ورومیة ویونانیة وھنــــارات المجاورة لھ من فارســـافة الحضــــــقـث

ھذا التمازج   وقد انعكسیةاألعجمة العربیة وثقافة ھذه الحضارات ـــــازج بین الثقافـــــتم
 األدبــاءاز ــ امتأنوكان . األدبیةار الحیاة ـــــ ازدھإلى أدىقل العربي مما  على العاباـــإیج

ر وذلك نتیجة لصلة ــــعر و النثـــــ والتجدید في الشداعـــواإلب باألصالةفي ھذا العصر 
عامل مع نصوص یغلب علیھا الطابع ـــــ ، فان المتعلم سیتوإذن.  بالمنطق و الفلسفة األدبـاء

  أصبحوا- ھذا العصرإلى بالنسبة - عامة و الشعراء خاصة األدبـاء إنقلي حیث ــالع
فمثل ھذه النصوص تكون مجاال ممتازا لتقویة  ، ومن ثمة. ذة العقلیة في الفن ـبون اللـــیطل

ة، ــیة بصورة خاصالنزعة العقلیة في فكر المتعلمین عن طریق تناول النصوص الحجاج
  .األمر الذي یسھم في بناء شخصیتھم الفكریة

سھ بالنص الحجاجي مع ھا من خالل تمرـــــ تحقیقإلى األستاذ التي یسعى دافــــاألھومن 
  :المتعلمین ما یأتي

 في ھاــــوأھمیتدة للنص الحجاجي ــــغویة الرافــــ اللاألدوات إبرازالحرص على  -
  .امھاـــــنسجي واــــاتساق المعان

 الطرف المقابل وما تتمیز بھ آراء رفض أوالوقوف على المعاني المعتمدة في قبول  -
 .صـــــمن خصائ

 .ھاــــق طبیعة معانیـص وفـــــ الواردة في الناآلراءة ـــــــالقدرة على جدول -

 .األفكــــار و اآلراء في دعم وأثرھاتعیین مظاھر التكرار في النص  -

 .ان في النصــــ المتضادة وما تؤدیھ من معأوات المترادفة تبیان العبار -

 .اتمتھا والوقوف على مدى انسجامھا ــــ عالقة بدء الفقرة بخإبراز -

 .ییمھاــــة في النص والعمل على تقـــــورة مسار الحجج المسوقــــالقدرة على بل -

 من منطلق - الثانویة لىاألون تبین ذلك في منھاج السنة أ كما سبق و- األدبيویدرس النص 
غنائھ إنصا منجما مفتوحا على قراءات متنوعة تسھم في  یا ، متعددا،ــــھ نصا احتمالــــكون

 تثمین ملكتھ النقدیة وتدریبھ على الدراسة والتحلیل إلى بالمتعلم األستاذوبذلك یصل . وإثرائھ
  .ةـاألدبیریة ـــــــالفك لآلثار
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 النصوص التواصلیة من حیث ھي نصوص نثریة إلىظر  ین:النصوص التواصلیة ) 2-أ
اھرة التي یتناولھا النص ــــ تمكن المتعلم من تعمیق فھمھ للظاألدبیــــــةمة للنصوص ــــداع

 یعمد في األستاذ أنوجدیر بالذكر  .  ھذا النشاطاألستاذومن ھذا المنطلق یتناول   .األدبي
  إنھا. العصر الذي یدرسھ بمعطیات العصر الحدیث ربط الظاھرة السائدة فيإلىھذا النشاط 

 وتنفخ فیھا روح الفعالیة والحداثة لتكون خیر األدبیةیین النصوص  تحـإلىنصوص تسعى 
  .معین للمتعلم كي یفھم محیطھ بكل مركباتھ

 ور المقاربة النصیة أيیتناول النص من منظ: وص و تحلیلھاروافد فھم النص ) 3-أ
م بدراسة بنیتھ و نظامھ حیث تتوجھ العنایة الى مستوى النص انطالقا من االھتما

 فجعلتھ محكم ،إنتاجھ على ملة برصد كل الشروط التي ساعدتكاككل،لدراستھ دراسة 
 التحكم في روافد إلىو لتحقیق ھذا الغرض یكون المتعلم في حاجة . البناء، متوافق المعنى

واعد النحو و الصرف، البالغة،العروض، ق:  من ھذه الروافدو.لنص تحلیال و نقدالفھم ا
   .النقد األدبيو

بالغیة فر علیھ النص من معطیات نحویة وصرفیة أووھذه الروافد تتناول انطالقا مما یتوا
  .أو عروضیة أو مفاھیم نقدیة

اربة ـــــ تدریس قواعد النحو والصرف من منظور المقإن :لصرف اد النحو وـقواع) 1-3-أ
ن المتعلم من الملكة اللسانیة ـــاط على انھ یمكــــــ ھذا النشإلىیستلزم النظر اءات ــــــبالكف

 المتعلم ملكة تبلیغیة مشافھة بإكسابوإذن فالھدف من تدریس ھذا النشاط یتحقق  . الصحیحة
وإدراكا لھذا المبدأ یدّرس ھذا .  المختلفة األحوالو كتابة بحسب ما تقتضیھ الظروف و 

 التعبیر الفصیح الصحیح الذي -:                               متعلم قادرا  علىالنشاط لیجعل ال
  .یراعي قواعد النحو و الصیغ  الصرفیة و أوجھ الداللة في األلفاظ و األسالیب 

روف ـــــضي ظت رموزه و تفكیكھا بحسب ما تق تشكیل تقبل الخطاب و تبلیغھ من خالل-
  . مكتوبا وقا أومنطالتخاطب سواء أكان الخطاب 

  .  تنویع صیغ الخطاب بما یناسب المقام -

:                                            و ھكذا تتلخص وظیفة القواعد في ثالث قدرات ھي 
.                                                القدرة اللسانیة و القدرة التواصلیة و القدرة التعبیریة 

:                                                            رات إنما تحقق باألھداف اآلتیة وھذه القد
بعینھا  التبلیغ و التخاطب  واستعمال عبارات محددة للتعبیر عن أغراض بأسالیب اإللمام -

تي رة الــــــو عدم االكتفاء في التعبیر بأسلوب واحد أو صیغة واحدة على الموضوع أو الفك
                                                                                        .تمثل محور الدرس

  . تنمیة القدرة على التعبیر مشافھة و كتابة و تعزیزھا بالتدریبات الشفویة و الكتابیة -
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 على تنمیة قدرات اتھا ببعضھا ربطا منطقیا و العملــ دعم المعارف اللغویة و ربط عالق-
 من الصواب وتزویدھم بالمعاني و التراكیب الخطأیز یالتالمیذ على التعبیر السلیم وعلى تم

  .اللغویة الصحیحة 

ة في ـــتعزیز القدرات التخاطبیة التي تم اكتسابھا و العمل على إجادة استعمال اللغة العربی -
ار والقضایا المعبر ـــة باألفكیقـــــحقیورة تدل على معرفة ـء أنواع الخطاب المختلفة بصأدا

  . عنھا ، وتنم عن استقالل في الشخصیة و البرھنة على الرأي مشافھة و كتابة

ق ـــــمیذ اللغویة بما یدرسونھ من أحكام نحویة تساعدھم على إدراك دقائ تعمیق ثروة التال-
  .غویة ــالمعاني الل

عونھا أو ــــــالیب اللغویة التي یسمـــتھم و نقد األس زیادة قدرة المتعلمین على تنظیم معلوما-
الیب ـ على تحلیل األلفاظ و الجمل و األس– أساسا -یقرؤونھا ؛ حیث إن دراسة النحو تقوم 

                                 .و إدراك العالقات بین المعاني و التراكیب اللغویة و الفروق بینھا
غتھم المنطوقة و المكتوبة وال مین بأحكام القواعد التي ال تخدم ل إرھاق المتعلو یجب تفادي

  .        امضة  فھم التراكیب اللغویة الغإلى بصلة تمت

بدراسة الظاھرة البالغیة  ، األدبيغة انطالقا من النص  ینشط درس البال:البالغة ) 2-3-أ
                                                                                                .خدمة لفھم النص و كشفا لسبب اختیارھا

إن أھم ما یجب أن یركز علیھ األستاذ في درس البالغة لیس العنایة باستخراج أحكام لھذا فو
رس المتعلم مجموعة األحكام و الضوابط و القواعد و تحفیظھا للتالمیذ وإنما أن یتمالدرس 

ارة ــــــراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كقواعد التشبیھ و ضوابط االستعالتي یعرف بھا إی
ة ــــــو المجاز المرسل و الكنایة و اإلرصاد و التقسیم و الجمع و اللف و النشر و المزاوج

و المھم ھو الملكة التي تنشأ لدى الدارس من دراسة ھذه الضوابط و تطبیقاتھا ... وغیر ذلك
.                                                 صوص ال مجرد حفظھا و اإلحاطة بھاعلى العدید من الن

 یعبر عنھ المتكلم بكالم تام مطابق لمقتضى الحال الذي المعنى : و المراد بالمعنى الواحد 
فلیس من البالغة االقتدار على تأدیة المعنى المفرد بألفاظ .كمعنى الشجاعة و الكرم و العفة 

ذلك یرجع إلى علم اللغة یث و السبع و الضرغام ألن معرفة األسد و الل: ادفة نحو متر
و المراد باختالف الطرق التي یؤدي بھا المعنى الواحد في وضوح . ولیس إلى البالغة 

الداللة علیھ أن یكون بعضھا واضحا و بعضھا أشد وضوحا ولیس المراد أن یكون بعضھا 
                                                                                                           .      واضحا وبعضھا خفیا 

 تصب في مجرى – بالنسبة إلى درس البالغة –وعلى العموم ، إن المقاربة بالكفاءات 
 على قول .ره و یستلب بلبھ التفعیل و التطبیق أي أن یعبر المتعلم بكالم واضح یفھمھ غی

ھم ــــــــ ھو الفإنماائل و السامع ، ـــ یجري القإلیھان مدار األمر و الغایة التي أل«  الجاحظ
البیان في ذلك  فذلكو أوضحت عن المعنى  أي شيء بلغت اإلفھام ـــــاإلفھام ، فبو 

   ).75 ص 1  جـ نالبیان و التبیی.    ( »الموضع 
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اعد ن الناحیة العملیة ھو الجانب التطبیقي لقووإذا كان الشعر م :العروض ) 3-3-أ
                                                                           .نھ قبل ذلك فن كسائر الفنون مصدره الموھبة واالستعداد العروض و أصولھ ونظریاتھ ، فإ
ق مرھفین أن یقول الشعر لھ من أذن موسیقیة وحس و ذو وقد یستطیع الشاعر الموھوب بما

دون علم بالعروض و حاجة إلى قوانینھ ، ولكنھ مع ذلك یظل بحاجة إلى دراسة علم 
                                                                            .العروض و اإللمام بأصولھ 

، فإنھ یكون أشد لزوما وإذا كان العروض إلى ھذا القدر الزما للشاعر الملھم الموھوب 
لغیره و أشد لزوما للتالمیذ في شعب األدب و اللغة ألنھ یعینھم على فھم الشعر العربي و 

وفي فلك ھذه األفكار تدور . قراءتھ قراءة صحیحة و التمییز بین سلیمھ و مختلھ وزنا 
 اخر أبیاتو أما القافیة فھي المقاطع الصوتیة التي تكون في أو.أھداف تدریس علم العروض

.                                         القصیدة ، أي المقاطع التي یلزم تكرار نوعھا في كل بیت 
یتحكم في بقیة القصیدة من حیث الوزن العروضي  » الملتزم« فأول بیت في قصیدة الشعر

                                      .                                                    ومن حیث نوع القافیة 
غات ـــــو تستمر دراسة علم العروض و القافیة بالنسبة إلى شعبتي اآلداب و الفلسفة وكذا الل

 عند االـــثر استعمـ األبواب من ھذا العلم أي على المواضیع األكمـــأھف على ـــاألجنبیة لتق
  :م األھداف اآلتیة ـــة ھذا العلــذ من دراســـراء بحیث تتحقق للتالمیـــالشع

  .رـــــــراءة الشعـــة قــــــ صح-

  .لفةــــــ بین أنواعھا المختالشعر والتمییزم ـــــح األوزان في نظـــــة صحیـــــــ معرف-

   .روض و الموسیقىــــــ إدراك الصلة بین الع-

  .ابة العروضیة ــــــــ التحكم في الكت-

     . رــــر الشعوالتمییز بین بحدرة على ــــ الق-

ي  یوصآذانھم المتعلمین وفي أذھان في وإیقاعاتھ ترسیخ نغمات البحور الشعریة إلىسعیا  و
  .ةـــــص الشعریـ النأبیات ادـــــإنشاج بتدریبھم على ـــــالمنھ

قرر ی.  تمرسا جادااألدبي النقد  مفاھیمرض جعل المتعلم یتمرس بغ :األدبيالنقد ) 4-3-أ
 من األستاذ یسعى أنعلى .  تعزیزا للملكة النقدیة لدیھ من المفاھیمأخرىالمنھاج طائفة 

  :اآلتیة األھداف تحقیق إلى خالل ھذه المفاھیم

 إبرازا شخصیتھ إبراز ذاتھ و إثبات قدرتھ على إظھار بناء شخصیة التلمیذ عن طریق -
 الرأيى التفكیر الحر واستنباط  والتدرب علاآلخرین آراء على مخالفة والجرأةصحیحا 
، فال یقف متھیبا أمام المأثور من التعلیقات العتقاده أن أصحابھا أعمق المستقل 

فھما،وأوسع علما ، وأعظم عقال، بل یقیم من نفسھ رائدا یسلط الضوء على مجاھل لم 
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 -عادة-یذعندئذ یتخلص من سیطرة األحكام النقدیة التي یستسلم لھا التالم. یضرب فیھا قلم
 و ال تقبل الشك، فیحتذي ویعارض ا مبرمة ال تتحمل المراجعة والتفنــیدویعدونھا أحكام

  .بثقة الفاحص العارف ذي الشخصیة القویة المستقلة

وذلك باختیار الرأي الذي یستسیغھ ذوقھ ، وینطبق :  الموازنة بین اآلراء إلصدار األحكام -
  .یح ذوق على آخرعلى فھمھ محاوال محاوالت مؤسسة لترج

وذلك بمراجعة األصول مراجعة ممّحصة و اإلطالع على الشروح :  التحقیق و التدقیق -
.                                                فیتمكن من روح التحري و االستقصاء و االستدالل . المتعددة في وعي و اعتناء 

لنص حقھ من العنایة و التقدیر ، ویعزف عن ، فیعطي افیتولد في نفسھ الشوق إلى الحقیقة 
  .االستكانة للشروح المتداولة المحدودة 

وذلك بتحویل اھتمام المتعلم إلى طبیعة اإلنتاج األدبي بدال من حفظ الشرح :  عمق النظر -
ومنقوالت التعالیق ، فیتدرب على أسالیب التفھم و طرائق التفسیر ، فتنشأ لدیھ سعة اإلدراك 

و المھم أن یتدرب المتعلم على النقد . ظر و مرونة الفھم و اإلحاطة بالنص وجوهوبعد الن
  .المتقن لیصبح قادرا على التعمق في بحثھ و سبیل تفكیره و إبداء رأیھ و إصدار أحكامھ 

حیث بدراسة مصطلحات النقد األدبي یزداد المتعلم فھما لتقنیات النقد :فھم دروس األدب  -
ألدبي تفاعال إیجابیا ، فیتعمق فھمھ لألثر المدروس و ینعكس ذلك إیجابا فیتفاعل مع النص ا

  . على فكره و لغتھ

 في عالم تعددت فیھ وسائل التوثیق من كتب و مجاالت و صحف :المطالعة الموجھة ) 7 -أ
شكك في أھمیة المطالعة من حیث ھي وسیلة یرتقي تو دوریات و أقراص ، لم یعد أحد ی

فاق الثقافة الرفیعة و یحتك بحضارة الكتاب التي أنتجتھا قرائح الفكر الفكر بھا إلى آ
.                                                                                                  اإلنساني 

سم باالنفجار المعرفي ، یصبح االھتمام بالمطالعة و ترسیخھا في سلوك توفي عصر ی
ومن ثمة فان تدریسھا یجب أن یكون مبینا على ما ھو أنفع و .  أمرا ذا أھمیة بالغة المتعلم

وھذه . أفید بالنسبة إلى المتعلم و أكثر اقتصادا لوقتھ ؛ تماشیا مع مبادئ المقاربة بالكفاءات 
 ؛ سواء من حیث جیھ درس المطالعة الموجھةوالخصائص ھي التي یجب أن تتحكم في ت

.                                                                           یث تفعیل المادةالتنشیط أو من ح
وسعیا إلى تفعیل دروس المطالعة الموجھة و تحبیبھا إلى المتعلم ، یجتھد األستاذ في تحقیق 

  :األھداف اآلتیة 

فھا و اكتشاف سیاقات  التعمق في فھم اللغة العربیة و آدابھا و اكتساب القدرة على توظی-
  .جدیدة و متجددة للغة

          . التعمق في فھم المحیط الثقافي و االجتماعي واالقتصادي و التفاعل معھ تفاعال إیجابیا -
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  . إثراء الرصید المعرفي و األدبي للمتعلم و توسیع مجال أفكاره لفھم الطبیعة البشریة-

  .ثل العلیا  تھذیب الوجدان بالعواطف النبیلة و الم-

  . إحداث التوازن في شخصیة المتعلم بتقویة نوازع الخیر و السلوك السوي -

  . الوقوف على التواصل الحضاري و االطالع على نماذج من اآلداب العالمیة -

  . توظیف المكتسبات المعرفیة و المنھجیة في عملیتي اإلنتاج و اإلبداع -

  .مناقشة القضایا الفكریة  ممارسة التحریر األدبي و المذكرات و -

 جعل المتعلم یستغل الكتب و المصادر و اآلثار اإلبداعیة المقروءة في عالج الوضعیات -
  .المقترحة علیھ

                                                        :اول موضوع المطالعة الموجھةیقة تنطر: 1-7-أ
فیقسمھم إلى أفواج عمل ، یذه لمختلف الوضعیات التعلیمیة یعمد األستاذ إلى تھیئة تالم

  .                            ویطلعھم على مقرر النشاط ومنھجیة التعامل مع اآلثار و المقتطفات

بعد ذلك یوجھ التالمیذ إلى الكتاب أو النص المقصود و الھدف من ھذه الخطوة التعرف 
میذ إلى قراءة وفي توجیھ التال. علم یتشوق للقراءة على المؤلف و منتوجھ بما یجعل المت

محاور للدراسة و البحث لیوزعھا على األفواج ، دون أن طف ، یعد األستاذ تاألثر أو المق
.                            تكون ھذه المحاور حتما على شكل أسئلة حتى ال تحد آفاق العمل عند التالمیذ 

 أن الشيء رض تنویعا في طریقة التعامل ، إالبیعة النص تفھذا ، و الالفت للنظر أن ط
               .                                          األساسي ھو اعتماد الطریقة النشیطة الفعالة 

إذا كان النص قصیرا ، یمكن اعتماد العمل الفردي ، وفیھ یكثف األستاذ من و عموما، 
وإذا كان النص عمال مطوال ، . في األسئلة للوصول إلى المراد التوجیھات مراعیا التدرج 

  .                         فیستحسن تبني العمل الجماعي ، وحینئذ یخف دور األستاذ 

تم االتفاق على انجازه، ثم یعاین  المعطیات یذّكر األستاذ المتعلمین بما استثمار وفي مرحلة 
 توقفھ على مدى تحضیر اختیاریة ذلك یوجھ أسئلة  ، وبعدأفرادا أو أفواجاأعمالھم 

لیفسح لھم المجال بعد ذلك لعرض األعمال ، . المتعلمین و اھتمامھم بالعمل الذي كلفوا بھ 
على أن یخصص وقتا محددا لكل عضو من أعضاء الفوج لعرض نتائج مطالعاتھ و على 

بالتركیز على جنس العمل المقرر في المناقشة و اإلثراء و استثمار المقروء   شرعُیإثر ذلك 
.                                                                 و إبراز مقوماتھ و إجراء أنشطة االستثمار

وعلى العموم ، إن اإلطار العام  لفاعلیة المطالعة الموجھة یظل یتسع بشكل یجعل ھذا 
 ذدبیة و حسن استثمارھا ، و یظل التلمیالنشاط یشكل أھمیة قصوى في تناول اآلثار األ

بدوره خاضعا لنوایا الكاتب و آلیات النص ؛ ومن ثمة تبقى مھمة األستاذ موجھة إلى جعل 
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التلمیذ في مستوى اكتشاف اللذة ، لذة الفھم للدخول في عالم األفكار تطلعا لدراستھا و 
  . النقد تحلیلھا تحلیال یبرز المتعلم من خاللھا قدرتھ على الفھم و 

یستغلھا .  ھذه الحصة تنشط ضمن عمل األفواج :إحكام موارد المتعلم وضبطھا ) 8-أ
مد إلى تشخیص فیع. ھا لھم األستاذ لمعالجة نقائص المتعلمین في النشاطات التي یقدم

ا في تذلیلھا بأسلوب تربوي حیث یتنقل الصعوبات التي تعترض ھذا التلمیذ أو ذاك ، مجتھد
 الضعیف بعد الوقوف على سبب أو أسباب فشلھ، مرشدا من ضل خذا بیدبین الصفوف آ

مجیبا من سأل ،جالسا من حین إلى آخر بجانب بعض التالمیذ، متحدثا إلیھ بصوت ھادئ 
.                                 یشعره بالطمأنینة ویكسبھ الثقة ویبعث فیھ روح البحث و التقصي

م النظریة للدروس إلى تطبیق و تفعیل ، فیتمكن التلمیذ من وفي ھذه الحصة، تؤول األحكا
فیكتسب مھارات فكریة ویدویة توفر لھ كثیرا من استیعاب دروسھ على الوجھ الصحیح 

.                                                            و السآمة و الیأس االجھاد تقیــــھ وقتھ و
 روح التعاون و یختار لكل تلمیذ ما یناسبھ من التمارین و یداوي یبعث األستاذ في المتعلمین

ھذا  ما یستطیع تحملھ فیحث الخطى مع وقف و یحملھكال حسب علتھ فیتقدم بالمتعلم حیث 
لثیھ ــــــــث التمرین أو نصفھ أو ثــــو یمشي رویدا مع ذاك ویكلف الضعفاء اإلجابة عن ثل

ویشجع الموھوبین بالتنقیط و ینعش . بة عن مسائل أخرى و األقویاء باستقصائھ أو باإلجا
  .                                                من دونھم بما یحوطھم بھ من عنایة و یولیھم من اھتمام 

 إلى طبیعتھ و یعرف ذاذ الذي یتقرب منھ و یؤاخیھ فینف األستإالیكشف حقیقة المتعلم  وال
یمیز الكسول من المجتھد و المستقر من المتقلب ومن ینقاد للخیال میولھ واستعداداتھ ؛ ف

التجرد ، ومن یتشبث ذھنھ بالمحسوس ، ومن  إلى ن یركن للواقع ، ومن یسمو بھ فكرهوم
 في اختیار الطریقة ولذلك أھمیتھ. من یعجز عن التحلیل ال یربط بین األسباب و المسببات و

ر من یلبس لكل حالة لبوسھا فیترك مع ھذا ما یعتمد مع واألستاذ الماھ. المناسبة لكل صنف 
.                            المخایل و یتنسم المواھب لینمیھا  یشیمذاك و یتحین الفرص للمبادرة و

تلك مسائل جدیرة باالعتناء وال یمكن لألستاذ مواجھتھا وعالجھا إال في حصة إحكام موارد 
 في تحضیرھا و تتمیز عن االعتناءحصة تتطلب مزیدا من إال أن ھذه ال.المتعلم وضبطھا

                                                  .ص األخرى بأنھا تعالج كل مشكلة على حدة الحص
 بناء كفاءات في المتعلم یبدأ من تحریره من قیوده على اختالف أنواعھا ، و وإذا علمنا أن

مل ، و التدرج بھ إلى اكتشاف مواھبھ الكامنة و عیوبھ الخفیة السمو بھ إلى االستقالل في الع
 وإعداده لخوض معترك الحیاة ،یم و المنطق السلیموعنھ ، و تمكینھ من أسس التفكیر الق

  .بفاعلیة أدركنا قیمة ھذه الحصة وأھمیتھا في بناء التلمیذ الكفء

یاة المتعلم ، و مھما یكن السعي  إن التعبیر یكتسي أھمیة بالغة في ح:التعبیر الكتابي ) 4-أ
ق نتائجھ نسبیة ، ألن ھناك عوامل نفسیة یتمیز إلى تمكین المتعلم من تعبیر سلیم و ھادف تب

وتعزز بالخبرات في مجال علم   النفس ،كنھ بھا المتعلم ، وقد ال یدركھا المربي إال إذا خبر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    
 

- 16 -

.                            فس اللغوي النفس العام وعلم نفس الطفل وعلم النفس التربوي وعلم الن
علم ـ ھو ارتباطھ باھتمامات المتوإن أھم ما یمیز التعبیر الكتابي في ظل المقاربة بالكفاءات

وذلك على اعتبار أن المقاربة بالكفاءات تصب في مجرى البیداغوجیة  . المعیشو بواقعھ 
                                                                  .                                          العملیة

وفق منطق إدماج و انطالقا من مبادئ المقاربة بالكفاءات فإن نشاط التعبیر الكتابي یدرس 
المكتسبات القبلیة و استفادتھا في التحریر و التعبیر ؛ بمعنى النظر إلیھا على أنھا ضرب 

                                                                                .من الوضعیات المستھدفة
  :وعلیھ فإن تدریس التعبیر الكتابي یحصل بمراعاة ما یأتي

  . تھیئة أذھان المتعلمین للموضوع بما یثیر انتباھھم و یحفزھم للتعبیر بتلقائیة-

  - المقاربة بالكفاءاتالئمبعد صوغھ بما ی– عرض الموضوع على التالمیذ -

  . تحلیل الموضوع و مناقشة عناصره اعتمادا على االستقراء و االستنتاج -

ستخراج العناصر و التعبیر عنھا مع حرص األستاذ على تقویم األفكار الخاطئة و  ا-
ودفع التالمیذ إلى التنافس االیجابي للتعبیر عن عناصر اإلرشاد إلى التعابیر الصائبة 

  .الموضوع 

 التعبیر اإلجمالي عن الموضوع أو إعادة تركیبھ استعدادا لطرقھ كتابة وفي ھذا تدریب -
  .للتالمیذ على التفكیر قبل الكتابة ووضع التصمیم قبل الشروع في الكتابة 

لھا اإلعداد   ولكي تأتي الحصة بالثمار المرجوة منھا ، فإنھ یتوجب على األستاذ أن یعد-
دید األھداف بدقة و ضبط مراحل التصحیح التي تنجز على النحو بتحالكافي ، ویكون ذلك 

  :اآلتي

  . التذكیر بنص الموضوع و تسجیلھ على السبورة -

  : الثالثة وانب تقدیم المالحظات العامة التي یجب أن تنصب على الج-

   .يجانب األسلوبال) الجانب الفكري              جـ) الجانب المنھجي          ب) أ

  .تصحیح الجماعي لبعض األخطاء المشتركة ال-

  . توزیع األوراق على التالمیذ للقیام بالتصحیح الذاتي -

ھا على أوراق المتعلمین وذلك بتجنب تلك توعلى األستاذ أن یعنى بالمالحظات التي یثب
 بھم؛ ومھما یكن من أمر  فال ینبغي أن ییأس ةالمغررأو المالحظات المثبطة لعزائم التالمیذ 

على أن تكون . التلمیذ من التحسن مھما كان ضعیفا و أال ینتابھ الغرور مھما كان قویا 
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.                              على تنفیذھا ة یفھمھا التالمیذ ، وعملیة یقدرونالمالحظات واضح
وع ـــــــالحصة األولى لعرض الموض. ھذا ، وینشط موضوع التعبیر خالل ثالث حصص

.                         الثانیة لتحریره داخل القسم و أما الثالثة فللتصحیح الجماعي و مناقشتھ و
  .بعد أن یكون األستاذ قد صحح األوراق وسجل علیھا المالحظات 

 توجیھ التالمیذ إلى آخرتعزیزا لمكلة التعبیر عند المتعلمین، یجب من حین إلى : مالحظة
  . الذاتيمالتقیی
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 المحتـــــــویات10﴾
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  ): شعبة اللغات األجنبیة –شعبة اآلداب و الفلسفة (  محاور األدب و النصوص -10-1
  
  )  ھـ 334 -ھـ 132( العصر العباسي األول ) أ

  
  

  
  محور النص األدبي 

 
  محور النص التواصلي 

  
   .لعقلیة في الشعر النزعة ا-
  

 
. أثر النزعة العقلیة في القصیدة العربیة -  
  

  . الشعوبیة وأثرھا في األدب -
  

  . الشعوبیة وصراع الحضارات -

  . المجون و الزندقة -
  

. حیاة اللھو و المجون -  
  

  . شعر الزھد -
  

. الدعوة إلى اإلصالح و المیل إلى الزھد-  
  

  . نشاط النثر -
  

لمیة و أثرھا في الفكر و األدب  الحركة الع-  
  

  
  
  :)ھـ656-ھـ 334( العصر العباسي الثاني ) ب

 
 

 
   الحكمة و الفلسفة في الشعر -

 

 
 الحركة العقلیة و الفلسفیة في الحواضر -

 العربیة
 

  
  .راب أحوال المجتمع طض الشكوى و ا-

 
 

 
. الحیاة االجتماعیة و مظاھر الظلم -  
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  .عریة في المغرب العربيمن الحركة الش) ج
  
  

  
عر في عھد الدولة ـــــــ الش قضایا من-

  .الرستمیة 

  

 
 

.عھد الدولة الرستمیة  نھضة األدب في   

  
  

 الشعر في ظل الصراعات الداخلیة عن -

  .السلطة 

  

 

الل بالد المغرب عن الخالفة في ـــــــــاستق

 في ظھور الصراع على ھو انعكاساتالمشرق 

.السلطة  

  

  
  :العصر األندلسي ) د
  
  

  
  . الطبیعة و المدائن الجمیلة -
  
  

 
.خصائص شعر الطبیعة   

  

  
  .  و المدنك رئاء الممال-
  
  

 
. الفتنة البربریة وآثارھا في الشعر و األدب  

 
  

  
  . الموشحات -
  

 
. الموشحات و الغناء  
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  : محاور المطالعة الموجھة ) 2
 تربط لفاعلیة على حصص المطالعة الموجھة و ضمن السعي إلى إضفاء الحیویة و ا-

  :وتتحدد محاورھا من . موضوعاتھا بالعصور األدبیة المقررة
   النثر القصصي-
  النثر االجتماعي-
  القصص الفلسفي-
  
  .  الصرف وقواعد النحو) 3
  

  
  .شعبة اآلداب و الفلسفة

 
  . شعبة اللغات األجنبیة

  . أفعال المدح و الذم -
  .أفعل التعجب  -
  . و األغراء التحذیر -
   .االختصاص -
  . االشتغال -
  . التنازع -
  . مواضع وجوب اقتران الخبر بالفاء -
  »إن و أن و كأن «  في تخفیف -
  ."إن" مواضع فتح ھمزة -
  ".إن" مواضع كسر ھمزة -
  . البناء و اإلعراب في األسماء -
  . البناء و اإلعراب في األفعال -
  . االستغاثة و الندبة -
  . الترخیم -
  . أحرف التنبیھ و االستــفتاح -
  . أحرف العرض و التحضیض -
  . األحرف المشبھة بلیس -
  »كان ولیس «  خصائص -
  

. أفعال المدح و الذم -  
. أفعل التعجب -  
  . التحذیر و األغراء -
  . االختصاص -
  . االستغاثة و الندبة -
  . الترخیم -
. جواز تأنیث العامل للفاعل -  
. وجوب تأنیث العامل للفاعل  -  

.امتناع تأنیث العامل للفاعل  - 
. الممنوع من الصرف -  
. اسم التفضیل -  
. إعراب األسماء و بناؤھا -  
. عوامل المفعول بھ الظاھرة-  
. اسم الفعل -  
. النعت -  
. البدل -  
. التوكید -  
. األحرف المشبھة بلیس -  
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  قواعد الصرف ) ب

  
   .البالغة) جـ
  

  
  
  

  .عھ المصدر و أنوا -
 . أوزان المصـدر األصلي  -
 .مصـــادر الماضي غیر الثالثــــي  -
المصدر الدال على المـــــدة و الـــدال  -

 .علــــــى الھیــــــأة 
 .النســـــــبة  -
  . و اإلبدال  اإلعــــــــــالل -
  

 .المصدر و أنواعھ    -
المصدر الـــــــدال على المدة و الدال  -

 .على الھیــــــأة 
 .ء الزمــــــان و المكان و اآللة أسما -
 .الجمــــــع و أنواعھ  -
 .النسبة  -
.اإلعــــــــــالل واإلبدال  -    
  

  .لغات األجنبیة ـــل شعبة افلسفة وــل شعبة اآلداب و ا

  : علم البیان )1
  .  تشبیھ التمثیل و التشبیھ الضمني - 
  .مجاز  بالغة التشبیھ و االستعارة و ال- 
  
  : علم المعاني )2
  . أغراض الخبر و اإلنشاء -
  . المساواة و اإلیجاز و اإلطناب -
  . القصر باعتبار الحقیقة و الواقع -
  
  : علم البدیع )3
   التوریة -
  .   االقتباس و التضمین -
  

  .حسن التعلیل  -
 .التقسیم  -
 .مراعاة النظیر -
 .تجاھل العارف  -
  .اللف و النشر  -
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  :ض العرو) د
  

  .لغات األجنبیة ـــل  شعبة افلسفة وــل شعبة اآلداب و ا

  .المصطلحات العروضیة  -
 . بحر المتقارب  -
 . بحر السریع  -
 .بحر الرمل  -
 .بحر المنسرح  -
  .الرجز بحر -
  .بحر المدید  -
  

. بحر المتدارك -  
. الحروف التي ال تصلح أن تكون رویَََّا-  
. الوصل -  
. حروف تصلح وصال ورویَّا-  
.  حركات القافیة -  

 
 

  
  
  
  
  . مبادئ النقد األدبي)  ھـ
  

 .الصدق في التعبیر األدبي  -
 ).الداخلیة و الموسیقى الخارجیة (الشعر و الموسیقى  -
 .الصورة الشعریة  -
 .اإلبداع األدبي  -
 .الفرق بین الشعر و النثر  -
 .ص التنا -
 .الحداثة في األدب  -
  .الخیال و أنواعھ -
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  : اريع ـــالمش) 9
فة  إعداد فھرست یتضمن أھم مؤلفات العصر العباسي و األندلسي في شتى حقول المعر-

  .وبیان أھمیتھا مع ذكر أصحابھا و سبب اختیارھا
ت عن الخالفة العباسیة في بغداد و وصف  إعداد خریطة تبین مواقع اإلمارات التي استقل-

  . وضع ھذه اإلمارات في شتى مجاالت الحیاة
ى و الثانیة من الواردة في نصوص السنة األول بعض الكلمات م یتضمن شرح إعداد معج-

  .التعلیم الثانوي مع تبریر االختیار
 اختیار بعض حكایات ألف لیلى و لیلى و استثمارھا في إعداد جدول لخصائص كل من -

  .النص السردي و الوصفي انطالق من الحكایات المختارة
ندلسي، بتبیان مراحل تطور ألفي الشعر ا دراسة حول موضوع الوصف إعداد -

  .موضوعاتھ و خصائصھا
 تقریر حول بعض مدن المغرب العربي من خالل الرحالة العرب مع تحدید إعداد -

  .خصائص الوصف و السرد في نصوصھم
  :التعبیر الكتابي ) ز
  
  : التعبیر التدریبي )1
  . تلخیص نصوص متنوعة -
  . شرح  نصوص متنوعة -
   . وحكایاتص قصیرة كتابة قص-
  
  :التعبیر الفكري ) 2
  . حقیقة الصداقة و الصدیق -
  . تبدأ حریة الفرد حین تنتھي حریة اآلخرین -
  .  التمییز العنصري و سبل الخالص منھ -
  . مظاھر ثقافة اإلنسان المعاصر -
  
  : التعبیر األدبي ) 3
  .فالبحتري تمام و المتنبي حكیمان و أما الشاعر أبو  -
  ).الموضوعات ، األوزان ، القوافي ( ن مظاھر التجدید في الشعر العباسي  م-
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   :ق التدريس ـــطرائ )11
  .الطرائق النشطة) أ
ذا ــــــت ، تتمحور طریقة التدریس حول المتعلم حیث یكون ھالكفاءافي ضوء المقاربة ب -

ارف ــــــق األمر بالمعــــل فعاال في بناء معارفھ بمختلف أنواعھا ، سواء تعمسھما األخیر
ھ ـــیر إمكاناتـــدرات و مھارات بتسخــــــــــفالتلمیذ بصدد اكتساب ق. أو بالمعارف الفعلیة 

  .ة و بمساعدة  األستاذ ــــالخاص
ومن المعلوم أن طرائق التدریس ھي أكثر عناصر المنھاج تحقیقا لألھداف و الكفاءات ، 

وھي التي . میة  التعل–ن األستاذ و التلمیذ في العملیة التعلیمیة ألنھا ھي التي تحدد دور كل م
  .تحدد األسالیب الواجب إتباعھا و الوسائل الواجب استخدامھا و النشاطات الواجب القیام بھا

  : تكون أكثر فاعلیة حیث تھدف إلى – في ضوء المقاربة بالكفاءات –وطرائق التدریس 
یذ على التفكیر المنھجي عن طریق تدریبھم على حل العمل على تنمیة قدرات التالم -

  .المشكالت 
 عمل الجماعي التعاوني العمل على تنمیة قدرة التالمیذ على ال -
    .دفع التالمیذ إلى اإلبداع و االبتكار  -
  .اكتساب التالمیذ القدرة على استعمال معارفھم المكتسبة بفاعلیة  -

 إلى اعتماد الطرائق األكثر نجوعا بحیث تجعل المتعلم وعلى العموم ، یجب االتجاه      
  :تفاعل مع المادة التعلیمیة بصورة فعالة مثل الطرائق القائمة على ی

  االكتشاف الموجھ -.                               شكل حواري  -
  االستقراء-   .                            حل المشكالت -
  .شكل المھام  -

  الطرائقأوالتجدید في تبني الطریقة  مراعاة اإلبداع و التنویع وجب ، تو على العموم
  . وطبیعتھأھداف النشاطباختالف  و تختلف  بحیث تتنوع الطرائق  كل نشاطإلىبالنسبة 

  :في بیداغوجیا  المشروع) ب
أي » القسم المتعاون «  تقالید بھدف إرساءالمشروع دخلت الفعل التربوي  اإن بیداغوجی

  :ومن ثمة، كان من مبادئھا السعي إلى . ذھنیة التعاون فیما بین المتعلمین خلق 
تنمیة روح التعاون فیما بین التالمیذ و تفعیل قدراتھم العقلیة من ذكاء و ذاكرة و  -

  ...خیال
 .تحسیس المتعلمین بأھمیة تبادل الخبرات في انجاز األعمال  -
 .ارفھم الفعلیة و السلوكیة إنتاج مادي تنعكس فیھ إمكانات المتعلمین و مع -
 .التدرب على مجموعة من المھام حیث كل تلمیذ یسھم في إنجاز مھمة -
 .التمرن على تسخیر المعارف و المعارف الفعلیة المكتسبة وبناء الكفاءات  -
 . جدیدة تعلمات تحصیل -
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ع یمكن األستاذ من ووضعیة إنجاز مشر  ھذا ، وجدیر بالذكر أن وجود المتعلمین في 
و بالتالي . رفة حجم استیعابھم ألحكام الدروس القبلیة وفھم قدرتھم على تسخیرھا مع

  .یسھل علیھ تشخیص مكتسباتھم و حاجاتھم و الصعوبات التي تعترضھم 
 في معرفة تجاوب ذاذه الزاویة یشكل رصید خبرات لألست المشروع من ھإنوعموما ، 

شط المشاریع  المقررة بما یضمن أیضا ویبقى علیھ أن ین. تالمیذه مع نشاطات المنھاج 
وفي ھذا السیاق جدیر بھ أن یتساءل . إسھامھا في بناء الكفاءات المرسومة في المنھاج 

ع وعن األھداف التي تمكنھ من وعن الكفاءات التي یستھدف تنمیتھا من خالل المشر
  .إنجازه تطویرھا و تحقیقھا ؛ وكذا عن المكتسبات التي أسھمت في تحقیق المشروع و

  :وضعیات التعلم ) جـ
میة على أساس جعل المتعلم قادرا على الفعل و االنجاز لتصل بھ تنبني الوضعیات التعل

فالتعلمات تتمحور حول المتعلم . ل إلیھ باعتماد إمكاناتھ الخاصة  وإلى ما یمكن الوص
  .الذي یظھر عنصرا رئیسیا في بناء معارفھ 

شغاالتھ ومن خصائص الوضعیة  إلى عالم المتعلم و انو المادة التعلیمیة تكون أقرب
  :ة الناجعة ما یأتي یمالتعل

  .  أنھا ترتبط باألھداف -   
  . توافرھا على الحوافز، األمر الذي یجعل المتعلمین أكثر إقباال على التفاعل معھا -   
سلوكیة ، المعارف ، المعارف الفعلیة ، المعارف ال(  ثراؤھا بأنواع من المعارف -   

  ......) .المواقف إلخ
  .ارتباطھا بجملة من النشاطات المتنوعة للدعم الفھم و االستیعاب   -  
  :یة ــــــل التعلیمــــئ الوسا) د

  : الوسائل اآلتیة– كسابقھ –إن تنفیذ ھذا المنھاج یتطلب 
  .الوثیقة المرافقة - 
 .كتاب التلمیذ المترجم لھذا المنھاج - 
 .ي الخاص باألستاذدلیل الكتاب المدرس - 
  

 من األولىوتنجز ھذه الوثائق وفق المواصفات المحددة في المنھاج السابق للسنة 
  .التعلیم الثانوي
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  :ییمــــــتدابیر التق) 12 
  

 تقدیر نتائج المتعلمین بمجرد عالمات - من منظور المقاربة بالكفاءات -یتجاوز التقییم 
  .م العمل على عالجھا تحدید نقائصھم  و تشخیصھا ثإلى

 كان خاضعا بانتظام للتقییم ، وذلك بدءا بالتقییم إذا یكون الفعل التربوي مفیدا وناجعا، وإنما 
 ما یجري في بدایة الفعل التعلمي للوقوف على المكتسبات القبلیة –عادة –التشخیصي الذي 

ا بالتقییم التكویني للمتعلم وعلى مدى استعداده للشروع في عملیة التعلم الجدیدة؛ ومرور
 في استیعاب  من مراجعة فعلھ التربوي ومعالجة مظاھر النقصاألستاذالذي یمكن 
 و یجب التأكید على ھذا الضرب من التقییم سواء بالنسبة إلى تنشیط حصة أحكام المتعلمین

 ، ووصوال إلى التقییم  إنجاز المشاریعوموارد المتعلم أو تحریر مواضیع التعبیر أ
یلي الذي یمكن األستاذ من معرفة حجم تحقق الكفاءة أو الكفاءات المحددة و اتخاذ ألتحص

  .القرار المناسب فیما یتعلق بالعالج و مواصلة التعلم 
حسن باألستاذ العمل على التنویع في مظاھر التقویم ، فمن تقویم ذاتي إلى تقویم ھذا، وی

 و الملل في ابةتربالك دفعا لكل شعور وذل..... جماعي إلى تقویم إبداعي أو معیاري إلخ 
          .، مع الحرص دوما على إثبات المعاییرإجراء عملیات التقویم
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  02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تقدیم المادة 
  03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظیم التوقیت و توزیع النشاطات

  06  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ملمح الدخول 
  06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ملمح الخروج

  یة الھدف الختامي المندمج لنھا
  06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .السنة الثانیة وتحدید الكفاءات  

  08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األھداف الوسیطیة المندمجة 
  08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تقدیم النشاطات 

  : األدب و النصوص -
   09   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .النصوص األدبیة * 
  10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..النصوص التواصلیة * 

  10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قواعد النحو و الصرف-
  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البـــــالغة -
  12    . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .روضــ الع-
   13 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  .يـــ النقد األدب-
  14 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المطالعة الموجھة-
  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . إحكام موارد المتعلم و ضبطھا -
  16 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . التعبیر الكتابي -
  
  
  
  
  

 الفھـــــرس
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  المحتویات 

                                                19   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   محاور األدب و النصوص -
                                                    21  .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .محاور المطالعة الموجھة -
                                               21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قواعد النحو  -
                                                   22  . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    قواعد الصرف -
                                                                22 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البالغة  -
                                              23 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .العروض -
                                                 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مبادئ النقد األدبي  -
                                               24   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  المشاریع  -
                                              24  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعبیر الكتابي -

  یسطرائق التدر
                                            25 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطرائق النشطة  -
                                         25. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  في بیداغوجیا المشروع  -
                                       26 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تعلم وضعیات ال -
                                       26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوسائل التعلیمیة  -
  
    26.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یمیـــیر التقــــتداب  
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  لدميقراطيـة الشعبيـة اجلمهوريـة اجلزائريـة ا
  وزارة  التربيـة  الوطنيـة

  
  مديرية التعليم الثانوي التقني                             امـمديرية  التعليم الثانوي الع    
  
  

  منهـــاج
                 اللغة العربية وآدابها: مـادة

  
   العام والتكنولوجيالتعليم الثانويالسنة الثانية من 

 :  بـشعال     

  ـ علوم جتريبية
  ـ رياضيــات

        ـ تقني ريـاضي

   ـ تسيير واقتصاد
  

  2006                                                                           جانفي 
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  :ة ــدمــــــــمقـ
 یة ــملیة التعلمــــ اإلنجاز في تنشیط العل وــــعلم بالفعــلوب ربط المتـــفي سیاق العمل بأس

زز ھذه النظرة ــــاج ھذه السنة یعـــ فإن منھ-ابقة ــاھج الســ كما ھو الحال بالنسبة إلى المن-
 لھ للمستقبل إعدادا ما یجري في واقع حیاتھ ویجعلھ یتفتح على بیئتھ م إلى ـــو یتوجھ بالمتعل

  .الحتى یقوم بدوره كمواطن فاعل وفّع
 ھذا المستوى إلى ، فان تدریس اللغة العربیة یرتكز بالنسبة دإـالمبوضمن مسعى تحقیق ھذا 

  :یأتيى ما ــــعل
تمكین المتعلمین من اكتشاف المشكالت وفسح المجاالت لھم لكي یختاروا بعض ھذه  -

   .المشكالت ویعالجوھا بطرائقھم الخاصة
 .ریة رافدا لھا ــــمعارف النظدعم المعارف التطبیقیة لدى المتعلمین بجعل ال -
 .وع و المقروء عندھم ــھم بربطھا بالمرئي و المسمـــتنظیم مكتسبات -
 بتحلیل أنماط التفكیر المختلفة التي -دى و جماعاتا فر-تدریبھم على القیام  -

 .یعتمدونھا في عملھم  الیومي 
 القدرة على استعمالھم للغة وفق استراتیجیات تواصلیة  -

 إدماجودي وعمل على ــــــ التواصل العماألستاذ تجاوز إذا إالأ األخیر، ال یتأتى وھذا المبد
 إلــــى انتباھھم ودفعھم إثارة و نشاطاتھ وركز على أبعادهالمتعلمین في الفعل التربوي بكل 

  .یر المنظم واالستدالل الصحیح ــــــالتفك
غویة ــدرات الفكریة والمھارات اللــــان التلمیذ في ھذا المستوى قد اكتسب من القـــولما ك

ھا ــــفل بنشاطات من شانــــــما یجعلھ مؤھال للتفاعل مع الوضعیات التعلمیة فان المنھاج ح
 حل المشاكل المعقدة وابتكار الحلول المناسبة وفي ذلك إلى التوصل أسلوب تعودھم على نأ

  .تشغیل لفعالیاتھم العقلیة
 قد ركز على جعل المتعلم - جذع مشترك علوم وتكنولوجیا - ولىاأل كان منھاج السنة وإذا

 شعب إلىة ــة بالنسبـــــــیریة ؛ فان منھاج ھذه السنـــــــیتمرس النصوص الحجاجیة والتفس
ة والسردیة وكذا ـــــز على النصوص الوصفیـــــقني قد ركـــــوشعب التعلیم التالتكنولوجیا 

.  األنماطذهزخر بھی  للعصر العباسي الذياألدبـــیة النصوص وذلك تماشیا مع. الحجاجیة 
.  من الوصف أكثروادة قد ـــیین بحكم مظاھر الحیاة الجدیــــراء العباســــــ الشعإنحیث 

  . فوصفوا مظاھر الحضارة والعمران و مجالس اللھو والغناء 
وما ترتب   المفتوحة باألمم النص السردي فقد توسعت مجاالتھ بحكم احتكاك العرب وأما

 ازدھاره بحكم أوج ؛ بینما النص الحجاجي بلغ األممعن ھذا االحتكاك من نقل لتراث ھذه 
   .األخــــرىقافة الواسعة التي شملت الدین والفلسفة والمنطق وحقائق العلوم ــــالث

اللغة وممارسة دام ــــــام باستخـــــــتناول ھذه النصوص من منطلق االھتمـــوعلى العموم ُت
  . قواعدھاظــــــنشاطاتھا بدل التركیز على حف
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  :التوزیع الزمني ) أ 
   

الحجم الساعي األسبوعي  المخصص لمادة اللغة العربیة في السنة الثانیة من التعلیم الثانوي  
ي  تقني ریاض- تسییر و اقتصاد - ة العلوم التجریبی-شعب الریاضیات ( العام و التكنولوجیا 

ساعات موزعة أسبوعـــیا على النشاطـــــات على ) 03( ھو ثـالث ) و شعب التعلیم التقني 
  :النحو اآلتي 

   
  توزیع التوقیت   الحجم الساعي   النشاطـــــات

  
  األدب والنصوص 

  

  
  . ســـا02

یخصص ھذا الحجم الساعي لنشاط األدب 
والنصوص حیث یتم فیھ دراسة النص 

مونھ وما یتعلق بتحلیل معطیاتھ ومض
  بالمسائل المقررة في النحـــــــو

  .و الصرف 
   التعبیر الكتابي

  والمطالعة الموجھة
وجھة حصة للتعبیر الكتابي أو المطالعة الم  .اـــ س01

  .ذات ساعة واحدة بالتداول
   من نشاط التعبیر الكتابيینشط المشروع في كل حصة سادسة  المشروع

الوضعیات 
  المستھدفة

  .خالل كل أسبوع خامستنجز 

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 تنظـــیم التوقیت و توزیع النشاطات
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  :جدول التوزیع الزمني مقترح من باب االستئناس ) 1 -أ
  

 
  امـــاألی

 
  

 
  

 
  

 
 السبـــت

   
 

  
14                 16   

 األحــــد
 

 
 

.أدب و نصوص      

 
 االثـنــین 

    

 
 الثالثــاء

    

 
 األربعــاء 

    

    
08              09     

 
 الخمــیس

  تعبیر كتابي 
أو مطالعة 

  موجھة
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  : بدخول المتعلم إلى ھذه السنة یكون قادرا على :ول ــملمح الدخ) 1
  
  .  استنتاج عناصر العمل األدبي شكال و مضمونا و إصدار أحكام معللة علیھا-
  .بمختلف مصادر التوثیق  البحث المنھجي و تقصي المسائل و استخدام المراجع واالنتفاع -
  . في موضوع ذي داللة یطرح علیھ بتوظیف مكتسباتھ العلمیة الرأي إبداء  -
  . تواصل دال م نصوص حجاجیة و تفسیریة في مقاإنتاج  -
  .توظیف األسس التي یقوم علیھا األسلوب المؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج  -
  .ال   كتابة نصوص حجاجیة و تفسیریة في مقام تواصل د-
  .  الكتابة في أنماط متنوعة من النصوص -
  
  :بخروج المتعلم من ھذه السنة یكون قادرا على  :ملمح الخروج ) 2
  
  إنتاج و كتابة نصوص ذات طابع حجاجي أو وصفي أو سردي و ذات عالقة بالمحاور -

  :المطروقة في تدریس نشاطات المادة وذلك 
  ص الوصف أو السرد أو الحجاج  في وضعیات ذات داللة بتمثل خصائ-   
  .  بمراعاة مصداقیة التعبیر و جمالیة العرض -   
     
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمتعلم إلى السنة الثانیة و خروجھملمح دخول ا) جـ

  .)اضيـــ تقني ری-ادـــ تسییر و اقتص-بیة ــ العلوم التجری-شعب الریاضیات  ( 
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  :ج لنهاية السنة ـدمـتامي المنـالهدف الخ) 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

اتھ ــــــیر مكتسبـــادرا على تسخـــون المتعلم قــــفي مقام تواصل دال ، یك

ة في أشكال متعددة ـــــتنوع نصوص م -  مشافھة و كتابة-  لیة إلنتاجــــالقب

  .بعدي االتساق واالنسجامتوافر على ــ، تـــیرمن التعب

 المجال الكتابي المجال الشفوي

إنتاج نصوص ذات طابع 

أو ردي ـــــوصفي أو س

ص ـــــجي للتلخیـــــاحج

  . حوادث فعلیةة روایأو

  كتابة نصوص وصـــفیة 

حجاجیة في  أو أو سردیــــة

  .وضعیــــات فعلــــــــــیة

 1الكفاءة  2الكفاءة

 قالتعبیر المنطو

 1الكفاءة  2الكفاءة

 التعبیر المكتوب فھم المنطوق المكتوبفھم 
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ددة ؛ إذ من  تخدم الكفــــاءة المحدافـــــھي أھ :األهداف الوسيطية المندمجة ) 4
  .داف الوسیطــــیة المندمـــجة تتحقق الكفاءة  المرسومة ــخالل تحقــــق جملـــة من األھ

  .ومن خالل الكفاءات یتحقق الھدف الختامي المندمج 
 بالنسبة إلى النشاطات المقررة ھي نفسھا التي داف الوسیطیة المندمجة لھذه السنةــــــ األھ

  : ة على النحو اآلتي یناضیة و ھي المب المحددت في منھاج السنة
  
  : یھتــــدي األستاذ بالمتعلم إلى :وص ــــاط األدب و النصــفي نش) أ

  .  اكتشاف معطیات النص الداخلیة و الخارجیة و منـــاقشتــھا-    
  .  اكتشاف مظاھر االتساق واالنسجام  في تركیــــب فقرات النـص -    
  .ــي وبنـــــاء المعــنى   الشرح المعجمـــ-    
  .  استثمار معطیات النص في تنمیة ملكة الكتابة و التواصل -    

  
 حیث یسعى المتعلم إلى مطالعة نصوص متنــــــوعة وتقصــــي :في المطالعة الموجھة) ب

  .معطیـــــــاتھـا ؛ و استثمارھا في الكتــــابة و التواصل 
  

ذا النشاط الھام یدرب المتعلم على كتابة نصـــوص یبرز من  في ھ:في التعبیر الكتابي ) جـ
خـــاللھا قدرتھ على سداد التفكیر و حسن التعبیر ، باحترام خصائص النمط الذي یكتب فیھ 

  .و عالمات الوقف 
  

ُتـتـناول النشاطــات من حیث إسھامـــھا  في تحقیق كفــــــاءات :  تقديم النشاطات )5
  : تنشط انطالقا من مراعاة مبادئ التدریس بالكفاءات المتمثلة فیما یأتي ولھذا فھي. المتعلم

  . التعلمیة –  جعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة -   
  .  الوضعیات التعلمیة تستجیب لحاجات المتعلم -   
    دفع المتعلم إلى البحث واالكتشاف وتقصي المعرفة التي تساعده على التفاعل داخل-   

  محیطھ المدرسي وخارجھ                                                          
  .  تدریب المتعلم على معالجة وضعیات فعلیة في سیاق ربط مكتســـباتھ بالحیاة العملیة -   
  .  بناء وضعیات تساعد المتعلم على إدماج  مكتسباتھ -   
  

عربیة و آدابھا إلى تنشیط حصصھ ؛ بدءا بنشاط     وضمن ھذا المنظور یعمد أستاذ اللغة ال
  .األدب و النصوص 

  
  .و فیما یأتي تفصیل القول في ھاذین النشاطین  :النصوص األدبیة و التواصلیة) أ
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ن ــار األعصر األدبیة و لكـــ یبقى تناول النصوص األدبیة في إط:النصوص األدبیة ) 1-أ
ھا ؛ بل یبقى موضوعا في خدمة ــدب إلى غایة بذاتخ األـــــضمن حدود ال یتحول معھا تاری

  .األدب 
س مرورا ــــداده إلى األندلـــــ نصوص العصر العباسي و امتىوب یتطرق إلـــو بھذا األسل

  .بالمغرب العربي 
ن ھذا ــــل و لم یكــــھ إلى العقــــــ ھو نزوعالعباسي و إن ما یمیز األدب في العصر

اھا عاما شمل دروب المعرفة و ألوان الثقافة ـــب فحسب وإنما كان اتجا باألدــالنزوع خاص
و الفكر في ھذا العصر وربما كان النزوع إلى العقل حصیلة تفاعل مثمر بین ثقافات شتى 

 فارسي ؛ وھذا یعني أن أو ھندي أو یوناني أجنبي وھ  و منھا ماإسالميمنھا ما ھو عربي 
رفة ــــآفاق المعادرھا ، وامتدت ـوعت و اختلفت مصروافد الفكر في ھذا العصر قد تن

و إذن فنحـــن أمام نصوص ثریة غنیة  بألوان المعـــــارف و السیما تلــك . فیــــــھا 
المطبوعة بطابع العقل ؛ األمر الذي ییسر على األستاذ العمل على تعزیز درس النص 

  .رھم  و تفكیالحجاجي و تأصیل خصائصھ في كتابات المتعلمین
  :ومن األھداف المتوخاة في تدریس ھذا النمط من النصوص 

       اني ــــ في اتساق المعو أھمـــــیتھا للنص الحجاجي  دةـــــ اللغویة الرافاألدوات إبراز   -  
     .و انسجامھا       

الوقوف على المعاني المعتمدة في قبول أو رفض آراء الطرف المقابل وما تتمیز بھ  -
 .صائـــــصمن خ

 .القدرة على جدولـــــــة اآلراء الواردة في النـــــص وفـق طبیعة معانیــــھا -

 .تحدید أوجھ الحجة والدلیل المثارة في النص وتبــــیان أھــــمیتھا -

 .القدرة على بلورة مسار الحجج المسوقة في النص و العمل على تقییمھا  -

 ال احد من الدارسین مھما أن نؤكد على أن إالوفي الحدیث عن تعلیمیة النص ال یسعنا 
نھ  أاألدبيتعمقت تجربتھ و استطالت في الزمان خبرتھ ، ودامت ممارستھ لتحلیل النص 

قادر كل القدرة على وضع قواعد تضبط دراسة ھذا النص و تستخرج كنوزه و تكشف عن 
تحیل  و ذلك لعدة  لم یكن ضربا من المسإن مثل ذلك  لمن الصعوبة بمكان ، إنخفایاه ، 

  : اعتبارات منھا 

.  باختالف الزمان و المكان و الثقافات األدبي  اختالف الدارسین في التعامل مع النص -
  . فللتعلیم العام دخل و للمجتمع العلمي دخل وللعصر الحضاري دخل 

 ذاتي مستمد من استعداد نفسي كامن، على منطلق شخصي -  أساسا -  قیام دراسة النص  -
  . ایا النص ن على اختراق الحجب و استكناه المكامن التي تقبع في حإبداعیةومن قدرة 
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   .أسره و تفقده أثره القواعد تذھب نإ ال قواعد لھ حیث األدبيذلك الن النص 

 اإلقامة بقدر ما یتعمق الدارس في مجاھلھ و یتولج دواخلھ ، و یستطیل أدبي كل نص إن  -
.        صر  المقأوثمرات و النتائج ما ال یعطیھا للقاصر عن الدراسة بین ظھرانیھ یعطي من ال

حیث بھذه .  مع تالمیذه األدبي یتناول النص أن األستاذ یجب على االعتباراتو بداللة ھذه  
. الحر  الفكر آفاق في الدراسة یعمق تفكیرھم و یوسع مداركھم و یجعلھم یحلقون في ةالرؤی

  . تقیم محل الحفظ و التلقین وبذلك یحل التفكیر المس

 األدبي وھي نصوص وضعت لتجعل المتعلم یتفاعل مع النص :النصوص التواصلیة ) 2-أ
.                                                                                  فكریا و وجدانیا و سلوكیا 

لم النقدیة من خالل نقد الظاھرة التي  یستغلھا كذلك لتنمیة ملكة المتعأن األستاذوعلى 
  .یتناولھا النص التواصلي 

یتناول النص من منظور المقاربة النصیة أي : روافد فھم النصوص و تحلیلھا -)3-أ
انطالقا من االھتمام بدراسة بنیتھ و نظامھ حیث تتوجھ العنایة إلى مستوى النص 

دت على إنتاجھ، فجعلتھ محكم ككل،لدراستھ دراسة كاملة برصد كل الشروط التي ساع
و لتحقیق ھذا الغرض یكون المتعلم في حاجة إلى التحكم في روافد . البناء، متوافق المعنى

  .  النحو و الصرفقواعد: و من ھذه الروافد.لفھم النص تحلیال و نقدا

  .لیھ النص من معطیات نحویة وصرفیةوھذه الروافد تتناول انطالقا مما یتوافر ع

 القواعد ال تدرس لذاتھا بل ھي وسیلة أن على التأكیدلقد تم : لصرفاد النحو وـاعقو) 1-3-أ
 تساعد المتعلم على فھم خصائص البنیة أدواتلغایات تربویة و فكریة و ثقافیة ، باعتبارھا 

اللغویة و نظام التراكیب اللغویة و وظائف الكلمات داخل النسق اللغوي ؛ فیتدرب على 
 سوء فھم المعنى إلى التي تؤدي األخطاءاالستعمال السلیم للغة و یتجنب التعبیر الفصیح و 

و ال یتأتى كل ھذا اال عندما یتخذ النص منطلقا لشرح الظاھرة النحویة و الداللة المقصودة 
  .أو الصرفیة

 في تكوین أثرا لغویة فان لھا أھدافتحقیق  إلى كانت ترمي إنوالقواعد اللغویة حتى و 
  .م و تھذیب ذوقھ الفني و تمكینھ من بعض طرائق التفكیر شخصیة المتعل

 تنمیة تفكیره ، إلى المتعلم في ھذا المستوى من التعلیم الثانوي في حاجة أنوال شك في 
 العملیة و المھنیة  و الحیاة  للمرحلة الجامعیةتھیؤه لك ذألن . والى االستخدام السلیم للغة

 الحیاة الثقافیة و متطلبات االنسجام مع البیئة مزودا بما یكفل لھ التكیف معفیخرج 
 إلى األستاذكبر ھدف یسعى أن إو. وھو بعض ما تنشده المقاربة بالكفاءات . االجتماعیة 

 الملكة اللغویة ، التي ال إكسابھتحقیقھ لدى المتعلم في ھذه المرحلة من التعلیم الثانوي ھو 
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السر في كون المنھاج اعتمد تدریس قواعد ة والممارسة و لعل ھذا ھو ب بالدرإالتتحقق 
  :و لھذا المسعى جملة من المزایا منھا .  المقاربة النصیة إطاراللغة في 

نى و فھم السیاق ــ المعإدراكیفا قائما على ـــتعلم على توظیف القواعد توظــــ  تدریب الم-
  .و متطلبات المقام 

.                        ھا و توظیفھا عند الحاجة   تنظیم المعلومات اللغویة حتى یسھل استرجاع-
 ما فیھا إبراز  تنمیة الذوق الفني لدى المتعلم من خالل تعاملھ مع النصوص المتنوعة و -

  . راقیة و صور جمیلة أسالیبمن 

 المتعلم على إلى ینظر أن األستاذ فعلى ، تنشیط درس قواعد النحو و الصرفإلى  و سعیا 
 و طرف فاعل في عملیة التعلم مع التنویع في الطرائق حسب ما تقتضیھ يأساسانھ محور 

 إلى یدفع المتعلم أنوالمھم .  الحوار إلى القیاس ، إلىمراحل تنشیط الدرس  فمن االستقراء 
المشاركة البناءة في الدرس ، والى البحث و االكتشاف و یحفز على بذل الجھد للوصول 

  . الحقائق بنفسھ إلى

  

ظور المقاربة ـــــمن منة ـــــــ نشاط المطالعة الموجھإلى ینظر :المطالعة الموجھة )  4 –أ 
رة و التجارب الخصبة المفیدة ، و القیم ــ النیباألفكار تزود المتعلم أنھا أساسبالكفاءات على 

ھم ـــــالتعبیر ، وبذلك تس الیبـــأس الرفیعة و توسع خیالھ و تثري قاموسھ بمختلف اإلنسانیة
.                            افیة ــــقـ و الثاألدبیة كفاءة المتعلم اللغویة و إرساءالمطالعة الموجھة في 
 نشاط المطالعة الموجھة یتناول مطالعة اآلثار الكاملة أو المطالعة أنھذا ، و الجدیر بالذكر 
                                          .                                         ذات الموضوع الواحد 

  :ومن أھداف  تدریس المطالعة الموجھة في ھذا المستوى 

  . من المؤلفات و الكتب األسالف أنتجھ  التعرف على بعض ما -

   .أفكار األجنبیة المترجمة و ما تحملھ من قیم و اآلثار  االطالع على -

  .افیة و المعرفیة   تنمیة حب االطالع لتوسیع اآلفاق الثق-

  .  اكتساب ملكة لغویة من خالل التزود بوسائل التعبیر المتنوعة -

  .  التعرف على مقومات الفن القصصي و نقدھا -
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  :ویدرس نشاط المطالعة الموجھة باعتماد المراحل اآلتیة 

 الذي رــــاألث أو المقتطف إلى تالمیذه األستاذوفي ھذه المرحلة یوجھ :   مرحلة التوجیھ -
  .یطالعونھ و یحضرونھ خارج القسم 

وتحدث المراقبة بطرح األستاذ لبعض األسئلة المحددة : لیة التحضیر اع  مرحلة مراقبة ف-
 ال تستغرق ھذه المرحلة وقتا طویال  ، أنلیة التحضیر و نجوعھ و یجب اعللوقوف على ف

ام ــــنمطیة فتثیر في المتعلمین السون ــ المراقبة لتكون مثیرة و ال تكأشكال تتغیر أنوال بد 
  .و الملل 

. و فیھا یناقش األستاذ تالمیذه فیما كلفوا بھ من أعمال  : مرحلة المناقشة و تعمیق الفھم  -
  :ومما تتناولھ المناقشة ما یأتي 

  .  تحدید األفكار و تلخیصھا و التعلیق علیھا -

  .أي فیھا  الرإبداء الواردة في النص و األحكام  استخراج -

  .  القضیة المعالجة ومدى صدق الحلول المقترحة -

  . قصة إلى المسرحي األثر أو مسرحیة إلى  تحویل األثر القصصي -

  .  وضع تصور لنھایة قصة أو مسرحیة أو مقتطف -

  ...). مقالة – مسرحیة – قصة –أقصوصة (  نوع األثر و مقوماتھ إبراز  -

  .ھ   مقومات النص الفنیة و خصائص-

  .  نمط النص و خصائصھ -

  .  نوع أسلوب النص و أثره في المعنى -

   

  : و یكون االستثمار بالوقوف على : رـــمرحلة استثمار األث 

  .  القیمة األدبیة و الفكریة للنص .

  .  دراسة الخصائص التركیبیة اللغویة لبعض الفقرات و الجمل ·

  .نجاز تدریبات لغویة   إ·

  .                                                                 نمط األثر المدروس  نص وفقإنتاج  ·
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 یستمر االھتمام بترقیة ملكة التالمیذ على التعبیر الكتابي سواء ما :التعبیر الكتابي ) 5-أ
                 .                             یتعلق منھ بالنوع التدریبي أو بالنوع الفكري أو األدبي 

 ھذا النشاط یستمد أھمیتھ من كونھ بوتقة تصب فیھ بقیة النشاطات األخرى التي یدرسھا إن
 التعبیر نتاج مجموعة من المعارف و القدرات و المھارات المختلفة من إنحیث . المتعلم 
                     .         مستوى الكفاءة التعبیریة إلى جمیعا لترتقي بھذه المادة افرضتتالمواد 

  :ومن أھداف تدریس التعبیر الكتابي في ھذا المستوى 

  . المتعلم القدرة على ممارسة فنیات التعبیر بأشكال مختلفة إكساب  -

  .  مراعاة قواعد اللغة و نظام كتابتھا -

  .  القدرة على تحلیل الموضوعات ، و وضع تصامیمھا -

 الخط و استعمال عالمات الترقیم و تنظیم شكل إجادة:  العرض إجادة  تدریب المتعلم على -
  .قة ــــالوثی

كال التعبیر ــــــ أشإنتاج  القدرة على توظیف مكتسبات المتعلم المعرفیة و المنھجیة في -
  .المختلفة 

 تنشیط حصص التعبیر الكتابي مراعیا  إلى یعمد األستاذ :في تنشیط حصة التعبیر الكتابي
  :                                                                                              اآلتیة المراحل 

      ǚ Ғ  Ǜ   Ғ ҳ  :  الخطوات اآلتیة بإتباع وذلك                                               :
.                 فحوى الموضوع إلى اھتمامھمویكون بما یساعد التالمیذ على توجیھ :  التمھید  -

د على طبیعة الموضوع ـــدات جاھزة ؛ بل یتوقف التمھیــتمھی ال وجود لأنوالجدیر بالذكر 
  .و مستوى التالمیذ المعرفي و الذھني من جھة وعلى حذق األستاذ و اطالعھ من جھة ثانیة 

-   Ғ     ǚ   Ǜ  ǐ           Ǜ  ǚ      ǚ Ө ӨҸҗ:طریق فتح حوار واسع مع  وذلك عن 
  . فھم عمق الموضوع و أبعاده إلىالتالمیذ تتخللھ أسئلة دقیقة تقود التالمیذ 

-              җ     :  وذلك بدءا بالمقدمة ثم العرض ، فالخاتمة                            .  

علمین بحیث یجب أن  تبیان أھمیة المقدمة للمتإلى یعمد األستاذ في ھذه المرحلة :المقدمة . 
فھي دلیل على نجاح الموضوع ، . تتوافر على تھیئة الذھن لما سیأتي من أفكار شائقة بعدھا 

 یدرب تالمیذه على حسن االستھالل و براعة تخیر المقدمات أننھ یتعین على األستاذ فإولذا 
                             .                          بما یمھد للدخول في الموضوع ویدل على محتواه 
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وذلك عن طریق مساءلة محكمة من قبل األستاذ  : ﴾ استخراج عناصر الموضوع﴿ العرض .
 العناصر المطلوبة بحسب الترتیب الذي یقتضیھ إلىویكون الھدف منھا التوصل . 

ا  التعبیر عنھ ، و ھكذاألستاذ بناء عنصر ؛ طالبھم إلىالموضوع ، وكلما توصل التالمیذ 
  .یفعل مع بقیة العناصر 

 . Ғ җǛƏ ǚ:  التالمیذ من خالل مناقشتھم للموضوع ، وھي إلیھ وفیھا خالصة لما توصل 
.                               مناسبة لتدریب التالمیذ على حسن االختتام و الحوصلة و االستنتاج 

یل ـــــل و التعلــكرة مع التحلیـــ الفإیضاحوفي أثناء ذلك یقوم األستاذ بتدریب تالمیذه على 
 جازھاـــــــإیدعام مع جمال العبارة و ـــھاد و اإلو االستنتاج و الربط و الموازنة و االستش

.                                                                                                     و رشاقة األسلوب 
 عن اإلجماليیة المناقشة أن یطلب األستاذ من أنجب التالمیذ التعبیر ویستحسن ، عند نھا

  .و یستوفى الغرض جمیع عناصر الموضوع ، فتزداد الفائدة 

 ویكون ذلك داخل القسم إثباتا للمستوى الحقیقي :مرحلة كتابة الموضوع من قبل التالمیذ 
  .یحھا وعلى أثر ذلك یجمع األستاذ أوراق التالمیذ لتصح. للتالمیذ 

ات التالمیذ ـــــاذ على موضوعـــــ بعد اطالع األست: األوراق و التصحیح إرجاعة ـــمرحل
 الخطأ نوع إلى اإلشارةو تصحیحھا و وضع خط تحت الخطأ الجوھري في التعبیر و 

یقوم حینئذ بتصنیف .  یتمكن التالمیذ من تصحیح أخطائھم بأنفسھم حتىبرموز متفق علیھا ،
.                                                           مجموعات تبعا لطبیعة األخطاءىإلالمواضیع 

 التالمیذ ، یقوم األستاذ بتقدیم مالحظات عامة حول طرق التالمیذ إلى األوراق إرجاعوقبل 
بعض للموضوع وبیان التصمیم الذي كان ینبغي أن یراعى عند التحریر مع قراءة 

  : التالمیذ ، وذلك تبعا لما یأتي بإشراكیمھا ، المواضیع لتقو

  .ركة التي یكون األستاذ قد أحصاھا و صنفھا في مذكرة خاصة ت  تصحیح األخطاء المش-

 لتصحیح األخطاء التي وقعوا فیھا – الواحد تلو اآلخر –ورة  دعوة بعض التالمیذ إلى السب-
                                                                          .                       وذلك تحت مراقبة األستاذ 

 أنھ ال یجوز أن تصحح جمیع األخطاء مرة واحدة ، بل مراعاة إلى باإلشارة والجدیر      
  .التدرج حتى یتمكن التالمیذ من استیعاب ما یعرض علیھم من أوجھ التصحیح 

 عنایة خاصة وذلك بالعمل على نشرھا في المجلة یعتني األستاذ بالمواضیع الجیدة -
  .صحابھا بمختلف الوسائل الحائطیة للثانویة و تشجیع أ

  یراعى التقییم الذاتي ضمن تنشیط ھذه الحصة* 
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  : محاور األدب و النصوص-6-1
  
  )  ھـ 334 -ھـ 132( العصر العباسي األول ) أ

  
  

  دبي محور النص األ
 

  محور النص التواصلي 
  
  .  النزعة العقلیة في الشعر-
  

 
. أثر النزعة العقلیة في القصیدة العربیة -  
  

  . الشعوبیة وأثرھا في األدب -
  

  . الشعوبیة وصراع الحضارات -

  . شعر الزھد -
  

. الدعوة إلى اإلصالح و المیل إلى الزھد-  
  

   . التقلید و التجدید في النتاج الشعري -
  

. من مظاھر التجدید في الشعر -  
  

  . نشاط النثر -
  

  الحركة العلمیة و أثرھا في الفكر و األدب -
  

  
  
  ):ھـ656 -ھـ 334( العصر العباسي الثاني ) ب

 
 

 
   الحكمة و الفلسفة في الشعر -

 

 
 الحركة العقلیة و الفلسفیة في الحواضر -

 العربیة
 

  
النتاج  االجتماعیة في التناقضات أثر -

   . األدبي
 
 

 
. الحیاة االجتماعیة و مظاھر الظلم -  
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  .لعربي من الحركة الشعریة في المغرب ا) ج

 
 
  :العصر األندلسي ) د
 

  
  . من وصف الطبیعة و المدائن الجمیلة -
  
  

 
.خصائص شعر الطبیعة   

  

  
    رثاء الممالــك و المدن-
  
  

 
. الفتنة البربریة وآثارھا في الشعر و األدب  

 
  

  
  . الموشحات -
  

 
. موشحات و الغناءال  
  

 
  
  
  

  
 من قضایا الشعر في عھد الدولة -

  الرستمیة 
  

  

. نھضة األدب في عھد الدولة الرستمیة   

 

  

 لى الشعر في ظل الصراعات الداخلیة ع-

  .السلطة 

  

الخــــــالفة فــــي استقالل بالد المغرب عن 

 في ظھور الصراع على ھالمشرق و انعكاسات

.السلـــــــطة  
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 أجل إضفاء الحیویة و الفاعلیة على حصص من: ھة ــمحاور المطالعة الموج) 2
، تربط المطالعة الموجھة ، و تدریسھا في جو شائق بمراعاة تخصص المتعلمین 

  :و تتحدد موضوعات ھذا النشاط من. موضوعاتھا بالعصور األدبیة المقررة
  . النثر القصصي-
  .جتماعي النثر اال-
   القصص الفلسفي-
   

  .و و الصرف ــقواعد النح) 3

  
  
  
  
  

  
  .قواعد النـــحو

 
   .قواعد الصــــرف

  . أفعال المدح و الذم -
  .أفعل التعجب  -
  . اسم الفعل -
  . التحذیر و اإلغراء -
  . االختصاص -
  . الصفة المشبھة -
  . الممنوع من الصرف لسبب واحد -
  . الممنوع من الصرف لسببین -
  . النافیة للجنس » ال «  -
  . األحرف المشبھة بلیس-
  . النعت -
  . البدل -
  . التوكید -
  . جواز تأنیث العامل للفاعل -
  . وجوب تأنیث العامل للفاعل -
  . امتناع تأنیث العامل للفاعل -
  
  

. المصدر وأنواعھ -  

 المصدر الدال على المّرة و الدال على   -

.الھیأة  

  .لمكان  اسما الزمان و ا-

  . اسم اآللة  -

  . التصغیر -

  . و المنقوص د االسم المقصور و الممدو-

  . النسبة -

. أوزان المبالغة -  
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  :ع ــالمشاری) 4
العباسي أسھمت في إثراء الفكر  تقریر حول ثالث شخصیات علمیة من العصر إعداد  -

  .ك ا في مجال الریاضیات و الفیزیاء و الفلاتھاإلنساني بإبداع
 اختیار بعض حكایات ألف لیلى و لیلى و استثمارھا في إعداد جدول لخصائص كل من -

  .النص السردي و الوصفي انطالق من الحكایات المختارة
  . إعداد تقریر حول الحركة العلمیة في العصر العباسي بذكر روادھا و تحدید حواضرھا-
  اج خصائص الوصف منھا جمع بعض مراثي الممالك والمدن االندلسیة و استخر-
  
  : ي ـتابـــیر الكـالتعب) 5
  : التعبیر التدریبي ) أ
  .  تلخیص نصوص متنوعة -
  .  شرح نصوص متنوعة -
  .  كتابة قصص قصیرة و خواطر -
  
  : التعبیر الفكري ) ب
  .  الطیبة مع األشرار ضرب من الغباوة -
  .  المال قد ال یصنع السعادة -
  .ثورة التقنیات ، المواصالت و الطب : مستقبل القریب   ثالثة مظاھر تمیز ال-
  
  :ي ـــــیر األدبــالتعب) ج
    .   أبو تمام و المتنبي حكیمان و أما الشاعر فالبحتري -
  
  :ق التدریس ــطرائ) 7
د تساءل األساتذة كثیرا عن الطرائق المناسبة التي یتبعھا األستاذ في  لق:الطرائق النشطة ) أ

  . مسار الكفاءة في المتعلم تدریسھ لیحقق
و ردا عن ھذا االنشغال المشروع ، یجیب خبراء المقاربة بالكفاءات بأن كل طریقة تجعل 

.  ، ھي طریقة صالحة من منظور التدریس بالكفاءات نجازبالفعل و اإلالمتعلم یظھر كفاءتھ 
. علم ــالكفاءة في المتومعنى ھذا الكالم أن الطرائق التقلیدیة في بعض جوانبھا قد تخدم بناء 

 أنسب طریقة تتبع في ظل بیداغوجیا الكفاءات و السیما في مثل ھذا إنو لكن مع ھذا ، 
الن التدریس بواسطة .  المشكلة - ھي طریقة الوضعیات  إنماالمستوى من التعلیم الثانوي 

ھ االجتماعي ـــالمشكالت من شأنھ أن یحضر المتعلم للحیاة العملیة و جعلھ یتفاعل مع محیط
  سلسلة من - كذلك- الحیاة و ألن. عامال صورة مرضیة سواء بصفتھ مواطنا أوب

و بقدر ما یكون المتعلم قادرا على حل ھذه الوضعیات بقدر ما . المشكلة  -یات ــالوضع
  .اتھ ــــــیكون ناجحا في حی
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ى ــــریب المتعلمین علدــــــــوعلى العموم  ، فاألستاذ في ھذا المنھاج یجب أن یركز على ت
  :وذلك باتباع المراحل اآلتیة .  المشكلة -التدریس المبني على الوضعیات  

  .)توفر مشكلة توجھ التعلم ( لة ـــ  الشعور بالمشك-  
 عناصر عن طریق بناء إلىتفكیك المشكلة . (   التعرف على موضع المشكلة و تحدیده -  

  .) أسئلة 
  .) عن طریق البحث و االستقصاء ( نة   تقدیم الحلول الممك-  
بعناصر عن طریق استغالل المعارف القبلیة و ربطھا (   التحقق من صحة الفرضیات -  

  . )  المشكلة -الوضعیة 
وھنا یدفع األستاذ المتعلمین إلى البرھنة على صحة الحل (  المشكلة -  حل الوضعیة -  

  .الذي اھتدوا إلیھ بأسئلة مناسبة 
  

 أذھان إلىیر بالذكر أن التدریس بالمشكالت ال یھتم بنقل كم ھائل من المعارف و الجد
  : مساعدتھم على إلىالمتعلمین بقدر ما یسعى 

  .  تنمیة تفكیرھم و مھاراتھم الفكریة و قدرتھم على حل المشكالت -  
  .  مواجھة المواقف  بجمیع أنواعھا و القدرة على التكیف معھا -  
 قة بالنفس ـثــــلاو بالتالي تنمو لدیھم . یا ــ متعلمین مستقلین استقالال ذاتإلىھم ــــــ  تحول-  

  .و الشجاعة على مغالبة الصعاب 
یة ـــــلنشطة یمكن ذكر الطریقة الحواریة و االستقرائ وفي سیاق الحدیث عن الطرائق ا      

 المتعلم إلىتوجھ ترائق  طإنھا التدریس بالكفاءات حیث مبدأوھي كلھا طرائق تنسجم مع 
  .من حیث ھو محور الفعل التربوي 

. و األستاذ الناجح ھو من استطاع أن یختار لكل نشاط ما یناسبھ من طریقة أو طرائق 
  .فالتدریس قبل أن یكون علما فھو أوال و قبل كل شيء فن مبني على مھارة التبلیغ 

  
. مشروع الذي یقترحھ علیھم األستاذ  تحقیق الإلى یدعى المتعلمون :طریقة المشروع ) ب 

  .فینجز المتعلم المشروع وحده أو مع زمالئھ ، حسب طبیعة المشروع و أھدافھ 
حیث .  صغیرة  أفواجإلى اقتضى المشروع أن ینجز باألفواج ؛ یقسم األستاذ التالمیذ إذا

ورسم ، نجاز جزء معین من المشروع ، ویتم ذلك بعد عملیة التخطیط إیقوم كل فوج ب
ي ـومھما یكن من أمر ، فف. أھداف المشروع و عناصره ، و الوسائل المساعدة على تحقیقھ 

ة ـــ الجانب العملي فیستخدمون اللغإلىانجاز المشروع ینتقل المتعلمون من الجانب النظري 
  .عملیا و یبرزون مواھبھم في مختلف الفنون 

یسر ــر دوره على التوجیھ بما یــــذي یقتص األستاذ الإشرافروع تحت ـــــــنجاز المشإیتم 
  .نجاز عملھم إللمتعلمین 
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  :و عموما ینجز المشروع باتباع المراحل اآلتیة 
  
  . تحدید المشروع و أھدافھ -
  
  . ) نجاز  اإلستراتیجیةابدراسة (   التخطیط للمشروع -
  
  .لتربوي حیث توزع األدوار و النشاطات على أعضاء الفوج ا:   تنفیذ الخطة -
  
في ھذه المرحلة نتائج المشروع بصورة فردیة أو جماعیة حیث تعرض :   تقییم المشروع -

  .لمعرفة مدى تحقق األھداف المسطرة 
 حسب –و تشجیعا للمتعلمین ، یحرص األستاذ على نشر أعمال المتعلمین أو عرضھا 

  .نجازات التالمیذ خصصة إل في القاعة الم–طبیعة المشروع 
  
درات المتعلم ــ إن الوضعیة التعلمیة الناجحة ھي تلك التي تنطلق من ق:عیات التعلم وض) ج

  .و مكتسباتھ العملیة لتصل بھ إلى ما یمكن الوصول إلیھ اعتمادا على إمكاناتھ الخاصة 
  :و یخطط األستاذ للوضعیة التعلمیة بمراعاة ما یأتي 

   .  تشجیع المتعلمین على المشاركة و المناقشة -
  .التفكیر السلیم  دفع التالمیذ إلى -
  . إذكاء قدراتھم و مھاراتھم-
  . المتعلمین ألھمیة المكتسبات الجدیدة في الحیاة العملیةإدراك  -
 تنویع األسئلة وفق ما یقتضیھ الموضوع ، فتكون أسئلة لإلثارة و االنتباه و أسئلة لالختبار -

  .و التشخیص وأخرى لالكتشاف و ھلّم جرا 
  . لمھم أن تخضع الوضعیة التعلمیة لألھداف المسطرة للفعل التربوي و ا
  

  :یة ــــــل التعلیمــــالوسائ) د
  :الوسائل اآلتیة إن تنفیذ ھذا المنھاج یتطلب

  .الوثیقة المرافقة - 
 .كتاب التلمیذ - 
 .دلیل الكتاب المدرسي الخاص باألستاذ - 
  

ھاج السابق للسنة األولى من  تنجز ھذه الوثائق وفق المواصفات المحددة في المن
  .التعلیم الثانوي
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مما ال یجب أن یغیب عن ذھن األستاذ أن الكفاءة ھي   : یمـیـتدابـــیر التق) 8
  .حصیلة عملیة تعلمیة و أن الكفاءة ال تظھر عند المتعلم إال بعد إجراء التقییم 

اربة ــــ من منظور المقي أھمیة بالغةــــــ یكتس-  بجمیع أنواعھ - یم ـــــ و إذن فالتقی
  .   بالكفاءات

 فاألستاذ یجري في بدایة السنة أو الثالثي أو الدرس تقییما تشخیصیا كي یحصل علیھ،و
ییما ــــفتقھارات و مواقف التالمیذ السابقة ؛ تعلق بقدرات و معارف و متعلى معلومات 

لمكتسبات القبلیة بالجدیدة ، تكوینیا لمعرفة مدى متابعة التالمیذ للدرس و قدرتھم على ربط ا
 إلىو الصعوبات التي تصادفھم خالل الدرس و نسبة استیعابھم ، و یعمد األستاذ فورا 

 و یجب التأكید على ھذا الضرب من .عالج النقائص باألسلوب المالئم لوجھ الصعوبة 
  التقییم، سواء بالنسبة إلى تحریر مواضیع التعبیر أو إنجاز المشاریع

 ، فیتم ھذا النوع من التقییم في نھایة كل درس لمعرفة مدى تحقق اإلجماليیم أما التقی
  .طة تطبیقات شفویة و كتابیة اسوینجز بواألھداف المسطرة ، 

  : شبكة تتمحور حول بإعدادولألستاذ أن یقیم عملھ بعد تقدیم درسھ 
  .  مدى تحقق أھداف الدرس -  
  .كفاءة المرسومة  تحقق أھداف الدرس في بناء الإسھام  -  
  . )أنواعھا و أسبابھا ، طریقة عالجھا . (   أوجھ الصعوبات في سبیل تحقیق األھداف -  

 لتقییم الكفاءة » الوضعیات المستھدفة «ھذا و الالفت لالنتباه أن المنھاج یتبنى مسعى 
ن التقییم راء ھذا الضرب مــــو یخصص األسبوع الخامس إلج. میذ ـــالمراد بناؤھا عند التل

و ذلك لیتمكن األستاذ من معرفة حجم الكفاءة الذي تحقق لدى المتعلم من خالل التعلمات 
  .القبلیة 

 
 ھو أن ھذه » الوضعیات المستھدفة «و ما یجب أن یضعھ األستاذ في اعتباره بالنسبة إلى 

  .طة تسم بالسھولة و البسات مشكلة معقدة و لیست مجرد تمارین -الوضعیات ھي وضعیات 
 .و تأتي أنواع التقییم األخرى لتخدم مسعى التقییم بداللة بناء الوضعیات المستھدفة 

ا كان خاضعا لمعاییر ذ أنواعھ ال یكون ذا فاعلیة إال إوالجدیر بالمالحظة أن التقییم بجمیع
   . بطبیعة النشاطا مقرون یكونو تحدید المعاییر. محددة 

 المعاییر حفاظا على مصداقیة  ناإلكثار م ف فيو مھما یكن من أمر فال یجب اإلسرا
  .التقییم
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PROGRAMME D’ANGLAIS DE 2è ANNEE SECONDAIRE   
 
1.  Introduction : Finalités de l’enseignement de l’anglais dans le cycle 
secondaire 
 
          Le but de l’enseignement de l’anglais est d’aider notre société à s’intégrer 
harmonieusement dans la modernité en participant pleinement et entièrement à la 
communauté linguistique qui utilise cette langue pour tous types d’interaction. Cette 
participation, basée sur le partage et l’échange d’idées et d’expériences 
scientifiques, culturelles et civilisationnelles ,permettra une meilleure connaissance 
de soi et de l’autre. L’on dépassera ainsi une conception étroite et utilitariste de 
l’apprentissage de l’anglais pour aller vers une approche plus offensive où l’on ne 
sera plus consommateur mais acteur et agent de changement. Ainsi chacun aura la 
possibilité d’accéder à la science, la technologie et la culture universelle tout en 
évitant l’écueil de l’acculturation. 
          L’enseignement de l’anglais implique, non seulement l’acquisition de 
compétences linguistiques et de communication , mais également  de compétences 
transversales d’ordre méthodologique/technologique, culturel, social  chez l’élève 
telles que le développement d’un esprit critique et d’analyse ,l’attachement à  nos 
valeurs nationales , le respect des valeurs universelles basées sur le respect de 
soi et d’autrui, la tolérance et l’ouverture sur le monde. 
          C’est ainsi qu’une dynamique nouvelle sera insufflée à l’anglais en 
considérant cette langue comme facteur de développement individuel et social, et 
comme vecteur de professionnalisation, dotant ainsi l’apprenant d’atouts 
indispensables pour sa réussite dans le monde de demain (en référence au discours 
de Monsieur le Président de la République lors de l’installation en 2001 de la 
CNRES- Commission Nationale pour la Réforme du Système Educatif ). 
C’est dire l’effort nécessaire pour assurer à l’élève la maîtrise d’un outil 
linguistique performant. Plus cette langue sera maîtrisée, meilleurs seront la 
réussite de l’élève et son épanouissement dans un environnement 
académique/scientifique  et professionnel de plus en plus exigeant, et faisant appel à 
sa capacité à résoudre des problèmes de plus en plus complexes dans des 
situations diverses et variées. 
          L’enseignement de l’anglais au lycée s’inscrit dans la politique nationale des 
langues étrangères et dans le cadre général des dispositions de la Réforme du 
Système Educatif introduite en 2001 et fixant les missions et objectifs de 
l’enseignement- apprentissage en Algérie. 
          Intervenant au titre de deuxième langue étrangère (LE2) après le français 
(LE1) , l’enseignement de l’anglais couvre sept années –quatre dans le cycle moyen 
et trois dans le secondaire. En résumé, la maîtrise de l’anglais donnera à l’élève une 
vision du monde lui permettant de partager savoir, science, technologie et de 
devenir le citoyen de demain, responsable et capable de s’intégrer harmonieusement 
et efficacement dans le processus de la mondialisation. 
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2. Objectifs généraux de l ‘enseignement de l’anglais en 2è AS 
    L’enseignement de l’anglais en 2èAS a pour but la consolidation, 
l’approfondissement et le développement des connaissances et compétences 
acquises en 1è AS. Ainsi, l’on continuera de développer chez l’élève les trois 
compétences ciblées au cycle moyen et en 1è AS. Nous rappellerons également que 
les programmes d’anglais au lycée s’articulent autour de trois objectifs principaux : 
2.1. Des objectifs linguistiques et de communication : 
- Doter l’apprenant d’une base linguistique solide (grammaire, syntaxe, 

vocabulaire, prononciation, maîtrise de l’oral et de l’écrit) lui permettant de 
poursuivre avec succès une formation supérieure en anglais, en milieu 
universitaire ou professionnel 

2.2. Des objectifs méthodologiques/technologiques : 
- Consolider les capacités intellectuelles de l’élève telles que l’analyse, la 

synthèse,  l’évaluation à travers des activités pertinentes 
- Promouvoir chez l’apprenant des stratégies d’apprentissage et d’auto-évaluation 

lui permettant d’approfondir et d’élargir ses connaissances 
- Renforcer les méthodes de pensée et de travail acquises au cycle moyen et en 1è 

AS 
- Encourager la réflexion à tous les stades de l’apprentissage 
- Apprendre à l’élève l’utilisation rationnelle de la documentation orale et écrite en 

anglais , qu’elle soit scientifique, technique, économique ou littéraire, dans le but 
de le préparer à la vie universitaire ou professionnelle 

- Apprendre à l’élève l’utilisation d’outils technologiques (tels que l’informatique 
ou l’internet) indispensables à la documentation et à la recherche (en classe et 
hors de la classe) 

2.3. Des objectifs socio-culturels : 
- Favoriser l’interdisciplinarité en abordant des thèmes étudiés dans d’autres 

disciplines scolaires en vue de l’intégration de tous les acquis de l’apprenant 
- Stimuler la curiosité de l’apprenant et contribuer à son ouverture d’esprit en 

l’exposant à divers contextes de civilisation  et en l’intéressant à la culture 
anglophone (anglaise, américaine, africaine) plus particulièrement. 

 
 
3.  Profil de sortie à l’issue de la 3è AS ( O.T.I.) 
 

         L’Objectif Terminal d’Intégration que l’élève apprenant l’anglais doit 
atteindre à la fin de ses études secondaires (3è AS) est le suivant : 

 
          Dans une situation de communication donnée et sur la base d’un support 
oral ou écrit, l’apprenant doit être capable de produire un message  écrit d’une 
vingtaine de lignes 
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4. Profil d’entrée en 2èAS 
    A son entrée en 2èAS, l’élève aura été exposé à l’anglais pendant cinq années. Il 
est donc capable de produire, à partir d’un texte imagé, oral ou écrit, un énoncé 
d’une douzaine de lignes pour rendre compte à un tiers d’un fait ou événement en 
étroite relation avec le texte (lu ou entendu) et avec la situation de communication 
présentée dans la consigne 
 
5.  Profil de sortie à l’issue de la  2è AS(O.I.I.) 
L Objectif Intermédiaire d’Intégration à atteindre à la fin de la 2è AS  est le suivant : 
 
           Dans une situation de communication, et sur la base d’un support oral 
ou écrit, l’élève doit produire un message écrit d’une quinzaine de lignes, dans 
un type de discours écrit choisi (descriptif, narratif, argumentatif, expositif, 
injonctif) d’une quinzaine de lignes, correctement et lisiblement. 
 
6.  L’approche par  compétences : une pédagogie de l’intégration  
 
          L’approche par compétences repose sur la pédagogie de l’intégration des 
acquis et nécessite une nouvelle vision conceptuelle et méthodologique de la 
pratique en classe. Le programme d’enseignement/ apprentissage basé sur cette 
approche permet : 
- de donner du sens aux apprentissages :  
• Il s’agit de faire en sorte que les apprentissages ne soient pas théoriques pour 

l’élève mais qu’ils puissent lui servir très concrètement dans son environnement 
scolaire et/ ou familial, et plus tard, dans sa vie adulte, de citoyen.  

• Cette approche rend aussi les apprentissages plus efficaces : les acquis sont 
mieux fixés car les savoirs sont mobilisés dans le cadre de la résolution d’un 
problème et dans des situations d’apprentissage sans cesse nouvelles pour 
l’élève. 

• L’approche par compétences  permet de mettre l’accent sur l’essentiel et de 
favoriser une meilleure maîtrise des acquis les plus importants. Il permet 
également la création de réseaux conceptuels entre les différentes notions et la 
fixation de ces notions plus solidement 

 
- de préparer aux apprentissages ultérieurs : 
• D’une année à l’autre, d’un cycle à l’autre, les acquis sont progressivement 

réinvestis et mis au service de compétences de plus en plus complexes. 
   
      Les apprentissages et l’intégration des acquis se font  grâce à l’objectif terminal 
d’intégration ( l’OTI)qui se développe dans des situations d’apprentissage et se 
réinvestit dans des situations d’intégration, nouvelles pour l’élève. 
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 (a) Une situation d’apprentissage (Project Outcomes) est une situation 
d’exploration qui : 
- favorise les nouveaux apprentissages (des savoirs, des savoir-faire et des savoir-

être) 
- se résout collectivement (par groupes) 
- est construite dans un but pédagogique (pour la classe) : elle s’expérimente en 

classe pour pouvoir se réinvestir dans la vie scolaire ou extrascolaire de l’élève 
Elle est composée de trois parties : 
- le support ( présenté à l’élève) : qui peut être un texte (oral ou écrit), une 

illustration, une photo, un CD et qui crée un contexte 
- la tâche : qui se fait en classe ou hors classe et qui anticipe le produit attendu 
- la consigne : qui est l’ensemble des instructions de travail qui sont données à 

l’apprenant de façon explicite 
 
(b) Une situation d’intégration (Learners’ Outcomes) est une situation de 
réinvestissement qui : 
-    est proche du quotidien de l’élève 
- lui permet d’intégrer ses acquis et de vérifier s’il est compétent 
- lui permet  de résoudre un problème de façon  individuelle 
- mène à l’intégration des savoirs, savoir faire et savoir-être qui ont tous été 

abordés en classe  
- lui permet  d’évaluer ses acquis 
 

       En résumé, la démarche d’intégration dans le programme par compétences 
propose des situations d’apprentissage qui : 

- mettent l’apprenant au centre de l’apprentissage 
- le font participer à l’appropriation des savoirs 
- encouragent son initiative 
- favorisent sa créativité 
- l’amènent à utiliser des stratégies d’apprentissages variées 
- prévoient le réinvestissement de ses acquis dans des situations liées à son 

quotidien et à son environnement 
- favorisent une collaboration effective à travers la réalisation de projets 
- favorisent sa motivation et son intérêt 
- lui font acquérir des méthodes de travail 
- développent chez lui le sens de l’autonomie 
- intègrent l’auto-évaluation (self-assessment), l’évaluation mutuelle (peer 

assessment) et la co-évaluation/évaluation par l’enseignant (conferencing) 
 
Les situations d’apprentissage et d’intégration doivent également contenir des 
éléments d’interculturalité et favoriser la comparaison entre des situations d’ici et 
d’ailleurs, à travers le débat, par exemple 
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7. Apprentissages propres à la discipline : Compétences  à maîtriser en 2èAS 
 
         A partir de l’O.I.I. défini plus haut, trois compétences , dans la sphère de l’oral 
et de l’écrit,  doivent être maîtrisée à la fin de la 2è AS . Ces compétences  se 
développent en synergie ; elles sont interdépendantes et complémentaires, et  font 
appel à l’interaction , l’interprétation et la production  
• Compétence 1  : interagir oralement 
 L’élève doit produire un énoncé oral, en utilisant la prononciation/l’intonation, les 
structures et le vocabulaire correspondant à une situation de communication donnée. 
Cette compétence doit lui permettre d’interagir, de négocier, de persuader, de 
donner son avis, au cours du « brainstorming »(ou déballage d’idées en vrac) de la 
négociation et de la résolution de problème en collectif. 
• Compétence 2: interpréter des messages 
L’élève doit comprendre et interpréter un énoncé oral ou écrit pour s’informer, 
répondre à des questions, justifier une réponse, dans une situation de 
communication. 
• Compétence 3 : produire des messages 

 L’élève doit produire un énoncé écrit, en utilisant  les  types de discours écrit 
(descriptif, narratif, argumentatif, expositif et injonctif) correspondant à une 
situation de communication donnée. 
 
8 . Ressources de la compétence 
          La compétence est un concept intégrateur qui mobilise , dans des situations 
d’apprentissage et d’intégration , à la fois les contenus (les savoirs), les activités à 
exercer (savoir-faire), les stratégies, attitudes, mécanismes et expériences (savoir-
être). 
          Une compétence doit être maîtrisée par l’élève pour pouvoir entrer 
facilement dans les nouveaux apprentissages qui l’impliquent et lui permettent de 
savoir-agir face à des situations-problème. 
 
Pour la 2è AS le programme vise l’apprentissage de trois compétences  (décrites 
plus haut)et qui s’exerceront à l’aide des ressources suivantes : 
 
8.1. Des situations d’apprentissage (Project Outcomes) et des situations 
d’intégration (Learners’ Outcomes) : 
          Elles doivent être significatives pour l’élève et  doivent l’impliquer dans une 
production écrite, seul ou avec son camarade. Les situations-problème peuvent se 
résoudre à travers des activités de production  simple ( ex : grammaire, vocabulaire 
ou prononciation) ou plus complexe où il s’agira de combiner d’une manière 
originale des procédures connues.  
Exemple d’activités  de production simple: 
- Analyser les fonctions (sujet ou complément ?) du même mot dans plusieurs 

phrases d’un texte 
- Deviner le sens d’un mot dans une phrase ou dans un texte 
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- Utiliser le registre narratif pour raconter un événement réel ou imaginaire 
- Comparer deux modes de vie de citoyens du nord et du sud de l’Afrique ou 

l’Amérique 
Exemple d’activités de production complexe : 
- Produire un rapport de synthèse destiné à être diffusé dans une revue à propos de 

la qualité des repas de la cantine du lycée. Faire une enquête sur les menus, les 
produits utilisés, etc 

- Ecrire un article de journal pour un public de jeunes présentant deux chanteurs à 
comparer 

- Rédiger un programme d’action pour se faire élire chef de classe dans un lycée 
de ville ou de campagne.  

 
Il est recommandé que toute production écrite soit  précédée par des activités orales 
d’interaction . 
 
Les situations d’apprentissage (et d’intégration) doivent également contenir des 
éléments d’interculturalité et  favoriser la comparaison entre des situations d’ici et 
d’ailleurs, à travers le débat, par exemple. 
  
8.2. Des savoirs/contenus linguistiques (Language outcomes):  
- Fonctions et structures grammaticales 
- Vocabulaire et expressions idiomatiques 
- Conventions de l’oral :prononciation/intonation  
- Conventions de l’écrit :orthographe, ponctuation, capitalisation, cohésion, 

cohérence 
- Types de discours oral :conversation téléphonique, interview, entretien 

d’embauche, etc  
- Types de discours écrit :correspondances diverses, lettre de motivation, C.V., 

rapport , compte-rendu, briefing, formulaire, e-mail, discours inaugural/électoral 
(produit oralement), etc 

-  Genres : littéraire (roman, poésie, théâtre, fiction), scientifique (article, compte-
rendu de laboratoire), journalistique  

- Thèmes : scientifique, technique, économique, politique, général, de société,  
humoristique, littéraire, etc   

 
( a) :Des savoir-faire (Skills and Strategy Outcomes) .  
Comment procéder dans une situation d’apprentissage pour :  
- Poser des questions 
- Répondre correctement  
- Etre d’accord ou non avec l’interlocuteur 
- Demander des  clarifications 
- Traduire une information écrite en information visuelle  
- Résumer un article, un entretien, une discussion 
- Faire un plan de travail, le plan d’un projet 
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- S’organiser dans son travail 
- Faire preuve de rigueur 
- Deviner le sens d’un mot et  faire des inférences 
- Donner des consignes  
- Faire un compte-rendu oral ou écrit  
- Trier et sélectionner les informations collectées dans des livres, sur l’internet, etc 

selon leur pertinence 
- Produire un travail personnel à partir de ces informations 
- Reformuler des notions et autres avec ses propres termes 
 

(b) : Des savoir-faire technologiques (Technological and Computer Skills) 
Comment utiliser les TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) en classe (quelques exemples): 

- Rechercher sur l’internet des exemples de Constitutions adoptées par différents 
pays, de Charte du Citoyen, Déclaration des Droits de l’Homme, des Droits de 
l’Enfants, d’expériences scientifiques, plan de gestion d’une compagnie, etc 

- Rechercher sur l’internet des poèmes, textes lyriques en faveur de la paix, de la 
solidarité, de la tolérance ,etc 

- Rechercher sur l’internet des articles à caractère scientifique sur les maladies 
virales dans le monde, les épidémies, et également sur le développement  
technologique et industriel «  à visage humain »  

- Localiser sur le Web des régions en conflit ; envoyer des e-mails aux enfants 
affectés par la guerre 

- Localiser sur le web des pays où les habitudes culinaires, vestimentaires, etc sont 
différentes et les comparer à sa propre culture.  

- Utiliser un data-show pour présenter son projet en classe  
- Créer un site web pour présenter son pays, sa culture, ses coutumes, etc  
- Utiliser l’internet pour élaborer une épreuve d’examen, un quiz, etc 
- Créer à travers le web un village global pour discuter de la diversité dans tous ses 

états 
- Créer à travers le web une entreprise virtuelle qui s’occuperait de recycler des 

produits à grande consommation : téléphones portables, ordinateurs, cartes à 
puces, piles, etc  

- Envoyer des e-mails aux « décideurs » (Nations Unies, organisations mondiales, 
superpuissances, etc) en faveur de la paix et de la solidarité dans le monde 

- Discuter avec des internautes sur des questions reliées aux thèmes et projets 
étudiés en classe, et faire un compte-rendu/une synthèse  de cette discussion par 
écrit 

 
8.3. Des savoir-être ( Intercultural Outcomes).  
Comment se comporter dans une situation d’apprentissage:  
- Travailler à deux ou en groupe 
- Prendre la parole et  attendre son tour de parole 
- Partager les informations 
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- Savoir écouter les autres ; ne pas parler ensemble 
- Apprendre des autres 
- Respecter le point de vue des autres et l’accepter 
- Etre tolérant, souple et ouvert 
- Présenter un travail propre et bien fini 
- Etre digne de confiance pour toute tâche donnée 
- Respecter la confidentialité lorsque la situation l’exige (ex : une évaluation 

individuelle) 
- Faire preuve d’honnêteté intellectuelle et ne pas frauder  
- Ne pas plagier : toujours mentionner les sources utilisées 
- Respecter les échéances : ne pas dépasser les délais fixés. 
 
9.1. Projets proposés communs aux  deux filières : 
Il s’agira de sélectionner cinq (05) à six(06)projets par filière pour l’année, comme 
le montre le tableau ci-dessous :  
 
Liste des thèmes à traduire en projets : 

1.Citizenship/Rights and responsibilities of a citizen 
2-Peace and Conflict resolution 
3-Diversity 
4-Famous people bringing/promoting happiness in the world 
5-Technology and innovation 
6-Poverty and World resources 
7- Disasters and Safety 
8- Management and Efficiency  
 

Proposition de sélection de projets selon la filière : 
Projets Maths/Tech-Maths/Sc 

Exp/Gest-Eco/ 
Philo/Litt./Langues 
Etrang./ 

1.Citizenship                                           ++       ++ 
2. Peace and conflict 
resolution 

              ++        ++ 

3. Diversity               +         ++ 
4. Famous people…                +             ++ 
5. Technology and 
innovation 

                ++            +  

6. Poverty and world 
resources 

                 ++             ++ 

7. Disasters and safety                   ++               ++ 
8. Management and 
efficiency 

                   ++                 + 
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9.2. Description  des projets en termes de ressources  : 
Les thèmes et projets proposés seront enseignés à travers les six rubriques ou 
ressources suivantes : 
-   Project outcomes (“résultats à atteindre à travers  le projet”) 
- Learners’ outcomes (“  résultats chez l’apprenant “) 
- Language outcomes (“ résultats au plan du langage “) : cette rubrique décrit les 

aspects suivants : functions, grammatical structures, vocabulary building et 
pronunciation/spelling. Ces aspects liés à l’apprentissage de la langue 
apparaissent séparément dans le tableau C pour une meilleure lisibilité. 

- Skills and strategy outcomes (“résultats en termes de compétences et  stratégies”) 
- Intercultural outcomes(“résultats sur le plan culturel”) 
- Technology skills ( “compétences technologiques”) 
 
9.3. Structure  des projets et exemples d’activités (Tableau A): 
 
PROJECT N/1: Demonstrate citizenship in all respects 
 
Theme         Citizenship : rights and responsibilities of a citizen/ of a student/Protecting the 

environment/Solidarity and hospitality 
Project outcomes 
 

- Pupils will organize a day conference for the protection of the environment and  write 
a class bill of rights 
-make  a poster of a super citizen 
-make a charter of a responsible student 
-make a poster for the protection of the environment 
-write a poem/song about solidarity or hospitality 

Learners’ outcomes 
 

-examine what it means to be a good citizen 
-define the concept of citizenship 
respect the rights of others in discussions and classroom debates regardless of whether 
or not one agrees with their viewpoint 
-get informed about the rights of citizens in other parts of the world and determine how 
they are similar to and different from theirs 
-compare their national values with the universal values 

Language  
Outcomes 

SEE DETAILS IN  TABLE B BELOW 

Skills and strategy  
Outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
Intercultural outcomes 
 

-cooperative learning 
-sharing thoughts and feelings 
-taking turns 
-comparing/contrasting 
-inferring 
-synthesising information 
-reading reports 
-writing charters/telegrams/faxes/business letters 
 
-list ways that different cultures approach citizenship 
-list similarities and values 
- explore ways different cultures deal with citizenship 

Technology skills 
 

-read examples of charters/bills of rights at : 
www.citizenship-global.org.uk/calendar.htmlcom 
www.ibe.unesco.org/learning/links.htm 
www.citizenship-global.org.uk/youngpeople.html  
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PROJECT N/2: Demonstrate awareness and ability to deal with conflict 
 
 
 
Theme        Peace/conflict resolution : in the classroom/family/community/world 

 
Project outcomes - design a bulletin board on responsibility at school, with family, in community 

- keep journals on daily behaviours 
- write a charter on an ideal class 
- have a class debate on a peaceable class 
 

Learners’ outcomes - understand the source of conflict 
-  learn how to work together for conflict resolutions, participate in the negotiation 

and compromise to solve classroom, school and community disagreement 
- recognise that the others may have a different point of view 
- give constructive criticism 
- follow  democratic procedures in helping to make group decisions 
- observe the action of the others 
 

Language outcomes 
 

 SEE TABLE B  BELOW 

Skills and strategy 
outcomes 

--    recognise bias and prejudice 
- speak confidently to groups 
- present an argument 
- express thoughts and feelings 
- make decisions through consensus 
- manage conflict/ understand democratic principles 
- seek feedback to improve 
- make inferences 
- draw conclusions 
- provide feedback to others 
- take turns 
 

Intercultural outcomes 
 
 
 
 
 
Technology skills 

-   understand that being different is not being inferior or superior 
- become aware that peace culture is a national and international matter 
- become strong through conflict resolution 
 
 
- websearch / use search engines for poems/songs that favour peace in the world 
- send emails to people in conflict 
- email decision makers in the world (U.N., Europe, USA) 
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PROJECT N/3: Demonstrate awareness and understanding of cultural 
differences worldwide 
 
Theme        Diversity: similarities and differences related to food, dressing habits, celebrations, 

cultures, traditions, languages… 
Project outcomes 
 

- make surveys on food, dressing habits, etc 
- make a poster exhibition on this theme 
- design materials related to food, dressing habits, etc 

Learners’ outcomes 
 

- identify and define the concept of diversity 
- understand the similarities and differences between people 
- compare and contrast their ways of living with others, at the local or international 

level 
- explore the different contributions of people in the world in many fields 

Language  
Outcomes 

SEE DETAILS IN  TABLE B  BELOW 

Skills and strategy  
Outcomes 
 
 
 
 
Intercultural outcomes 
 

-make inferences/draw conclusions 
-be engaged in cooperative learning 
-analyse information 
-evaluate information 
-ask questions about others’ work 
 
- understand the values of  the others 
- accept the others as they are 
- be involved in cultural awareness 

 
Technology skills 
 

 
-locate on the web different ways of living 
- make a mapping/poster with these data 

 
 
PROJECT N/4: Tell about people contributing to happiness in the world 
 
Theme        Famous people bringing /promoting happiness  and fun in the world ( comedians, 

artists, poets, painters, singers, clowns ,cartoonists, etc) 
Project outcomes 
 

- write a biography of Rouiched/ Biyouna / Souilah/Walt Disney/Fernandel/Slim etc 
- write a story about a famous happy/funny person 
- make a scenario 
- perform a play 
- write a poem on happiness 

Learners’ outcomes 
 

-    explore ways that are used by these people for the prevailing of happiness 
- get impregnated with people that changed positively the world 
- creatively adapt information from independent research 
- clearly express the sequence of events in the person’s life 

Language  
Outcomes 
 

SEE DETAILS IN  TABLE  B BELOW 

Skills and strategy  
Outcomes 
 
 
 
Intercultural outcomes 
 

  -use a table to organize data 
   -assume roles while working in a group 
- take turns 
- use a graphic organiser 
 
--compare the contribution of famous happy people in the world with that of famous 
happy people in your country 
-get acquainted with famous funny people from different cultural background 
 

 
Technology skills 
 

- read biographies at: www.biography.com 
or at:     http://www.Kyoto-sw-ae-j.p/information/famous 
- make a biography using the “biography maker” at:  
        www.bham.wednet.edu/bio/biomaker.htm 
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PROJECT N/5 : Demonstrate ability to get involved and integrated in a constantly 
changing world of technology and science 
 
Theme        Technology and innovation: how it has changed the world; computer literacy; the use 

of the internet; the global village 
 

Project outcomes 
 

- design a webpage 
- make a simple invention (eg: a tool for collecting litter) 
- make connections 

Learners’ outcomes 
 

- discuss issues related to human discoveries 
- learn how advancements in technology have changed the world positively 
- discover how technology is used for the welfare of human beings 

Language  
Outcomes 
 

SEE DETAILS IN  TABLE B BELOW 

Skills + strategy  
Outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
Intercultural outcomes 
 

- solve problems 
- recognise effects of inventions 
- explain famous individual contributions 
- explain the impact of technology 
- make inferences/ draw conclusions 
- analyse/synthesise 
- evaluate information 
 
 
- understand how different societies  contributed to the advancements of science and 
technology 

 
Technology skills 
 

-get informed about the greatest inventions in the history of  mankind at :  
www.ideafinder.com 
www.enchantedlearning.com 
www.edge.org/documents/invention1.html 
 

  
 
PROJECT N/6: Demonstrate awareness and understanding of the issue of 
sustainable development 
 
Theme        Poverty and World resources/  Sharing global resources / Protecting resources for 

future generations / Sustainable development policies 
Project outcomes 
 

- make a poster with alternative energies, using slogans in favour of sustainable 
development. 

- Make a survey on how natural resources are distributed in the world (water, fish, 
minerals,  wood, plants,etc) 

- Make a map of endangered species 
- Design a  survival/ life-kit (when all natural resources are used up) 
- Write a charter against poverty 
- Write a song/a poem on equality in the world 

Learners’ outcomes 
 

-  identify natural resources in your country and in the world 
-   explore ways natural resources are shared in your country and in the world 
-suggest a fair way of sharing  non-renewable sources of energy 
- 

 
 

SEE DETAILS IN  TABLE B BELOW 

Skills and strategy  
Outcomes 
 
 

-engage in group discussion 
-find solutions through brain storming 
-share thoughts and feelings 
-analyse and evaluate information 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.ideafinder.com
http://www.enchantedlearning.com
http://www.edge.org/documents/invention1.html
http://www.pdffactory.com


 16 

 
 
Intercultural outcomes 
 
 

 
 
-understand the struggle for power and money between rich and poor countries 
- understand the importance of self-reliance 
- discuss the issue of equality and sharing of wealth 
- understand the necessity for rich countries to help poor ones 
- see how solidarity can be used towards deprived people 
 
 

Technology skills 
 
 

-locate on the web countries where natural resources have decreased for the last twenty 
years 
 www.ulb.ac.be/ceese/meta/susvl.html 
www.learnsd.org 
 

 
 
PROJECT N/7:  Demonstrate awareness of and ability to deal with disasters at 
home and abroad 
 
 
Theme        Disasters and safety /  Natural disasters and disasters created by man /  How to cope 

with them 
Project outcomes 
 

- write a graphic/visual report on plane crashes over the past five years (everywhere 
in the world) 

- write a charter for the prevention of disasters 
- have a class debate on a safer world to live in 
- make a survey of countries where disasters occur regularly (floods, fires, droughts, 

etc) 
 
 

Learners’ outcomes 
 

- understand the importance of safety rules and conduct 
- work together : listen to different opinions and  write  a charter on safety measures 

in case of earthquakes 
- give constructive criticism 
- be empathic 
 

Language  
Outcomes 
 

SEE DETAILS IN  TABLE B BELOW 

Skills and strategy  
Outcomes 
 
 
 
 
Intercultural outcomes 
 

- collect information individually and share it with peers 
- develop ability in drawing graphs , diagrams, etc 
- take turns 
- take notes and write reports 
- summarise and synthesise 
 
- compare disasters at home and abroad: floods in Algeria (2001) and hurricanes in 

USA(2005) 
- compare attitudes in coping with disasters in different countries (eg: bombings of 

pubic places, etc) 
- explore the role of international rescue organisations 
- national and international aid 
      
  

 
Technology skills 

 Search on the web how to deal with prevention at:  
www.planetark.org 
www.disasternews.net 
www.disasterrecoverysurvival.com 
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PROJECT  NR/8: Demonstrate awareness and understanding of the 
importance of good and efficient management 
 
 
 
Theme                      Management and Efficiency  in the company/marketing and sales/ human resources 

 

Project outcomes - write a bill for a company regulations 
- make a survey on successful companies in Algeria(private or public) 
- write a work contract 
- make a graphic organiser of a company 
- write the profile of a good manager( refer to outstanding figures such as Bill 

Gates)  
Learners’ outcomes - define and explain the concept of efficiency 

- understand basic marketing principles 
- get acquainted with the positive spirit of management 
- see how a company succeeds through efficient management 
- get acquainted with different forms of management: webmanagement vs 

pyramidal management 
- explore the concept of innovation in management 

Language outcomes        SEE TABLE B BELOW 
 

Skills and strategy 
outcomes 

- practise brainstorming 
- assume roles while working in a group 
- take turns 
- practise negotiation, discussion and problem-solvingconvincing 
- organise data 
- make inferences 
- draft/redraft/compare/contrast 
- draw conclusions 
- make decisions through consensus 
- collaborative learning 
 

Intercultural outcomes - bring awareness that efficiency is the key for success 
- understand the value of work and of team work 
- be cooperative 
- be honest 

Technology skills Locate on the web  sites for advertising, launching products, sales techniques at: 
www.businessculture.com 
                           Www.executiveplanet.com 
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9.3.Description du contenu linguistique (« Language outcomes ») :Tableau B 
 
Themes Functions Grammatical 

Structures 
Vocabulary building Pronunciation/Spelli

ng 
1. Citizenship/Rights 
and responsibilities 

   Obligation 
Prohibition 
Advising 
Persuading 
Defining 
Describing 
Expressing polite 
requests/ 
Thanking      

Must/have to 
Should/ought to. 
Mustn’t+verb 
Relative clause 
with who 
Will you 
please/would you 
mind/I wonder if 
you could 
Please +verb 

Form adj with 
suffix(trustful) 
Form noun w/ 
suffix(fairness 
Form opposite w/ 
prefix (unfair) 
Form nationality words 
Work with a 
monolingual dictionary 

Stress shift : 
responsible/responsi
bility 
Silent letters :know/ 
Knife 
Reduced 
forms :would/would
have /av/. 
Rising/falling 
intonation 
Perception of 
diphthongs as in : 
Town/care/beard/ 
boil/bone 
 

2.  
Peace/Conflict 
resolution 

Suggesting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asking for and 
giving opinion 

Must/have 
to/should/ ought 
to/could/may/ 
Can/might. 
Had better/it’s 
preferable. 
If condit. 
Why don’t we ? I 
think 
Use+omission of 
the. 
By+verb+ing 
(subject). 
I personally 
think/in my 
opinion 

Form adj w/ 
suffix(peaceful 
Form noun w/  
Suffix(freedom) 
Suffixes : 
less/able/ful/ship. 
Prefixes : dis/un/ir/il/ 
 
Work with a dictionary 

Sentence stress 
(questions). 
Reduced forms of 
had better 
Emphatic stress 
Practise contrast in 
pairs :worse/verse 
West/vest 
Rowing/roving 
Fan/van 
Bark/park 
Comma pausing : 
Can you understand, 
Mr Jones ? vs Can 
you understanding 
Mr Jones ? 
 

3. Diversity Comparing 
Expressing 
similarities and 
differences 
Asking for and 
giving information 
about cultural 
differences 

Used to. 
Comparat. of 
superior. w/ 
short,long,irreg. 
Adj. 
On the 
contrary /in 
contrast. 
As+adj+as ; the 
same as/different 
from/less than/ 
Not as+adj+as/not 
so as+adj+as. 

Form adj w/ 
ive/ous/ful/ 
Able/ic 
(hospitable/sympathetic
/generous) 
 
Work with an English-
French –English 
dictionary 

Shift of stress from 
noun to adjective : 
courage/ courageous 
. 
Compare French and 
English phonics and 
spelling :question/ta
ble.( Use 
pronouncing 
dictionary.) 
Reduced  forms of 
not..as..as/used to 
Contrast short and 
long vowels 
 

4. Famous people Narrating 
Describing 
 
Expressing 
purposeasking for 
and givng 
information about 
famous people 

Past simple w/reg. 
+ irreg.vbs in 
statements,questio
ns + negations. 
Preps of 
time+date :in,on,a
t from…till, 
ago,during 
Past perfect w/ 
after/before/when/

Form adj with 
ous/able/y/ed/ful 
(dedicated/tenacious/ac
tive) 
Form compounds : 
adv+past 
participle(well-known) 
Recognise and use 
homophones in context 
 

Reduced final ‘ed’ in 
regular  and irregular 
verbs(rules) : 
/t/ ;/d/ ;/id/. 
Compare Arabic/e//i/ 
and English /ε/ 
 
Double letters 
spelling :begin/begin
ning ; stop/stopped 
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as soon as. 
Past cont. 
Pres. Perf. w/ 
since+for 
Sequ: 
first/next/after 
that/finally 
Express 
purpose :in order 
to/so that/ so as to 

Use dictionary to 
expand vocabulary 

 
Practise primary and 
secondary stress in 
connected speech( 
He’s going home/ 
He’s going home 
/He’s going home) 
 
Practise reading 
aloud paying 
attention to stress 
patterns 
Use dictionary to 
confirm 
pronunciation 
 

5.Technology and 
innovation 

Describing 
 
 
 
 
 
Predicting 
 
Expressing purpose 

Pres. Simple 
Can/is able to. 
Relative which/ 
that 
Pass.voice 
Pres.cont. 
Predicting(future). 
Conjunct. : 
yet/however/still/
on/of/from/in/ 
For. 
Compounds. 
In order to/so as 
to 

Form noun w/ 
suffix(treatment/appear
ance/discovery/ 
Form opposites w/ 
prefix(disadvantage) 
Form adj w/ suffix 
 
Compound nouns. 
Spelling rules for pres 
simple 
Recognise and use 
homonyms in context 

Pronounce ‘s’ as 
/z/(serves/advances) 
Stress  
Shift from adj to 
noun:electric/ 
Electrical/ 
Electricity. 
Contrast vowels in : 
lock/look ; cod/could 
Dictation to practise 
listening+spelling 

6. Poverty/world  
resources 

Describing 
 
 
 
Suggesting 
 
 
 
 
 
 
Predicting 

Pres and past 
simple 
Passive(present+p
ast) 
Could 
May/might 
Should/ought 
to(in active and 
passive) 
Future tenses : 
will/be going to 

Form 
nouns (poor/poverty) 
hungry/scarce 
/homeless 
The (before collective 
nouns (the poor) 
 
Work with a 
monolingual dictionary 

Final’s’as 
/s/(helps/meets) 
Final’ed’as 
/id/(studied/wanted) 
 
Pronounce 
abbreviations 
/acronyms correctly 
(UNESCO/ 
UNICEF/OPEC/ 
IMF) 
St=street 
Ave=avenue 
VA=state of Virginia 
(USA)                                      
Peer-practice of 
sound contrast 
between 2 words/ 2 
phrases/ 2 sentences 
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7.Disasters and 
Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Management and 
Efficiency 

Describing 
Narrating 
 
Suggesting and 
advising 
 
 
 
 
 
 
Persuading/ 
Convincing 
Suggesting/ 
Advising 
Agreeing/ 
Disagreeing 
Reporting 
Making decisions 
Making previsions 
Instructing 
Negotiating 

Past simple 
+continous 
Past perfect 
Passive voice 
Modals : 
could/must/should/ 
ought 
 
 
 
 
Why don’t you? 
If I were you… 
You’d better… 
It would help if… 
The best way to…is 
I don’t think… 
I can’t agree with 
you on this point 
You’re right, but I 
think… 
I’m sorry to disagree 
with you but…. 
Passive: the meeting 
will be held…the 
point was 
discussed… 
Past and future 
tenses 
Imperatives: do 
this/do that/ I want 
this to be done by…/ 
I want that to be 
done today 
-Be capable OF 
-Have confidence IN 
-Deal WITH 
-Conscious OF 
-Interested IN 
-Ready FOR 

Form compounds : 
plane-crash/ 
life-boat/ 
safety-belt/ oil-spills 
 
Work with a 
monolingual 
dictionary 
 
 
 
Forming words with 
suffixes: 
-ship:partnership 
-ment: management/ 
improvement/ 
investment/ 
commitment 
-ism :absenteism/ 
liberalism 
-ence: 
excellence/presence/
obedience/ 
experience 
-ic: specific 
-ive: attractive 
(salary) 
ous: ambitious 
ed: devoted 
y: efficiency 
ity: rapidity/ 
respectability 
ate: accurate 
ance: 
endurance/performa
nce/assistance 
er: worker/employer 
ee: 
trainee/employee/ 
absentee 
Form words with 
prefixes: 
Re: 
reorganise/rewrite/re
consider 
In: 
inefficient/inappropr
iate/inconvenient 
Al  and ic: 
economical/economi
c 
Compounds: quality 
control/assembly 
line/production 
processes/balance 
sheets/product 
development 
 
 

Syllable stress 
Practise 
glide :boat/bite/life 
Contrast 
chose/shows 
Identify sounds in : 
litter/letter/uncle/ 
Ankle. 
Pronounce : said/rain 
Friend/chief 
 
Practise intonation 
for questions and 
requests 
Syllable stress: 
primary and 
secondary 
Use of fillers : a kind 
of/ a sort of… 
Silent h: honest 
Silent k: know 
Plural: secretary-
secretaries /iz/ 
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10.Evaluation des apprentissages 
 
          L’évaluation est un processus intégré à toute forme d’apprentissage. Elle 
permet de déterminer le niveau de compétence atteint par l’apprenant au fur et à 
mesure qu’il progresse. L’apprenant est positionné, classé selon un ensemble de 
critères d’évaluation et par rapport à une réalité observable concrète. 
L’évaluation peut se faire à tout moment et/ou quand l’ensemble des enseignants et 
l’administration le décident.  
L’évaluation peut être diagnostique, formative, formatrice et sommative 
 
10.1 L’évaluation diagnostique 
          Elle permet de faire un « état des lieux » des connaissances et compétences 
des élèves. Elle se fait au début d’une période d’apprentissage à travers une batterie 
de tâches qui aideront l’enseignant à : 
- mesurer le niveau de compétence des élèves qui arrivent en 2è AS 
- déceler leurs points forts et leurs points faibles 
- planifier le travail (révision, par exemple) 
 
10.2. L’évaluation formative ou individuelle de l’élève (évaluation-bilan) 
          Elle se fera pendant la semaine d’intégration, c’est-à-dire après trois semaines 
d’apprentissage. Ce type d’évaluation ne fait pas (nécessairement) l’objet d’une 
notation. Elle doit impliquer l’élève dans des tâches variées orales et écrites. Les 
critères et procédures d’évaluation doivent être communiqués à l’apprenant qui 
devient ainsi responsable de son propre apprentissage. Il prend connaissance de ses 
progrès et lacunes, et de l’importance d’un travail régulier et constant. 
En évaluant régulièrement l’élève, l’enseignant peut déceler l’origine des erreurs et  
concevoir des stratégies de remédiation qui aideront l’élève à surmonter l’obstacle et 
poursuivre sa progression (ex : lui faire répéter un mot mal prononcé, lui redonner 
l’explication d’un paragraphe, l’orienter vers une leçon de grammaire vue 
antérieurement, lui donner des activités de consolidation à faire à la maison). 
Types d’outils d’évaluation formative :  
- le journal de bord : (« reflective journal ») il sera tenu par l’élève lui-même et 

devra contenir des remarques personnelles, des réflexions sur son travail, sa 
progression ou ses difficultés et les solutions qu’il envisage seul ou avec son 
professeur 

- le portfolio,  qui devra contenir les productions écrites de l’élève :une fiche de 
lecture, le compte-rendu d’un film ou d’un événement culturel, un article de 
journal en rapport avec le projet préparé, une dictée faite et corrigée , une lettre à 
un(e) ami(e), etc. Ces travaux seront corrigés par l’enseignant puis refaits par 
l’élève qui mesure ainsi ses progrès. 

-  le débat : où les élèves apprendront à s’écouter et à trouver des solutions 
ensembles à leurs problèmes 

- l’interview : ou entretien en tête-à-tête avec le professeur (« conferencing ») 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 22 

10.3. L’évaluation formatrice 
          Elle implique le ou les élèves et permet à chacun de savoir où il en est. Elle se 
fait à trois niveaux, à partir d’une grille indiquant les critères et les indicateurs : 
- La co-évaluation/évaluation par l’enseignant : élève – professeur (tutoring) 
L’élève compare sa propre évaluation à celle de son enseignant. L’élève est ainsi 
amené à se corriger. 
- L’évaluation mutuelle : élève-élève ou élèves-élèves (peer assessment) 
Les élèves évaluent leurs productions en s’entraidant et en se basant sur les critères 
proposés par l’enseignant 
- L’auto-évaluation (self-assessment) : 
L’élève se fait critique de son propre travail, et ce dans le but de s’améliorer. Il 
devient ainsi responsable de ses apprentissages, et partant, encore plus autonome , 
par exemple, à travers le portfolio et le journal de bord. 
 Une typologie de stratégies du type ‘Je peux…’ a été proposée par P.Meirieu en 
1989 et figure à la page 92 du Document d’Accompagnement de 3è AM. Elle sera 
reprise dans celui de 2è AS. 
 
 
10.4. L’évaluation certificative (ou sommative ) 
          Elle est la plus connue et la plus pratiquée par le système scolaire, et s’inscrit 
dans la logique de la sélection et l’orientation. Elle devient diplômante ou 
certificative en fin de cycle (BEF/Bac). C’est celle qui permet d’attester la maîtrise 
de la compétence dans toute sa complexité. 
Conformément aux directives officielles, elle est basée sur l’élaboration de tests, 
compositions et examens. Elle intervient à l’issue d’une période d’apprentissage 
déterminée(trimestre, année scolaire, cycle) et rend compte du degré d’apprentissage 
de chaque élève à travers des notes (chiffrées en général). 
Elle permet de prendre des décisions : classement, passage à un niveau supérieur, 
réussite ou échec aux examens. 
Types d’items  critériés pour évaluation certificative : questions à choix multiple, 
texte à trous, texte suivi de questions,etc. 
De plus amples informations seront fournies dans le document d’accompagnement. 
 
 
 

****************** 
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PREAMBULE 

 
  Le nouveau programme de français pour le secondaire s’inscrit dans 

le cadre  de la refonte du système éducatif. L’amélioration qualitative de ce 

dernier doit se réaliser par la prise en compte des transformations que connaît 

notre pays et celles que connaît le monde (mondialisation des échanges 

commerciaux, développement vertigineux des technologies de l’information et 

de la communication etc.). Ce constat nous oblige à voir que l’école n’est plus, 

pour l’apprenant, la seule détentrice des connaissances (l’apprenant peut 

parfois être « en avance » sur l’enseignant s’il est plus familiarisé avec ces 

nouveaux vecteurs de transmission des connaissances) et qu’elle ne peut plus 

fonctionner « en vase clos ». Cet état de fait nous interpelle sur notre 

conception de l’école et nous oblige à nous interroger sur nos objectifs et sur 

nos pratiques. 

Dans ce cadre, les nouveaux programmes auront pour visée principale 

l’utilisation de l’apprentissage du français comme moyen d’éducation à une 

citoyenneté responsable et active des apprenants par le développement de 

l’esprit critique, du jugement, de l’affirmation de soi. Pour réaliser cette 

intention, leur conception a été guidée par la volonté de permettre aux 

enseignants de : 

 

o passer d’une logique d’enseignement à une logique 

d’apprentissage, c'est-à-dire d’aller vers des démarches qui font 

de l’apprenant un partenaire actif dans le processus de sa 

formation, démarches qui le mèneront progressivement vers 

l’autonomie. Il s’agit de mettre en œuvre des dispositifs qui lui 

permettront « d’apprendre à apprendre » pour que cet 

apprentissage puisse se continuer naturellement après sa sortie de 

l’école. Cet apprentissage aura pour but l’installation de 

compétences disciplinaires et de savoir-faire transversaux. 
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L’acquisition de ces compétences se fera plus aisément si des 

savoirs disciplinaires, particuliers, peuvent être mis en relation 

dans son esprit, c'est-à-dire si les enseignants s’ouvrent à 

l’interdisciplinarité. 

 

o doter les apprenants d’un outil linguistique performant, permettant 

le plus de « transactions » possibles  par la prise en compte de 

toutes les composantes de la compétence de communication car 

l’acquisition d’une langue étrangère ne peut pas se réaliser 

efficacement si on distingue l’aspect « utilitaire » de l’aspect 

« culturel ». Une langue maîtrisée est un atout pour la réussite 

professionnelle dans le monde du travail (qui demande de plus en 

plus la connaissance des langues étrangères) et le moyen le plus 

objectif de connaissance de l’Autre à travers une réflexion 

entretenue sur l’Identité/ Altérité. 

 

o favoriser l’intégration des savoirs, savoir-faire, savoir être par la 

mise en œuvre de l’approche par compétences. Cette dernière 

permet de ne pas couper les apprenants de leur environnement 

culturel et social par le transfert, à l’extérieur, des habiletés 

acquises à l’école. 

 

o développer chez les apprenants des attitudes sociales positives 

comme l’esprit de recherche et de coopération ; de stimuler la 

curiosité, l’envie d’apprendre par la réalisation collective de 

projets. Le projet, qui obéît à des intentions pédagogiques, 

constitue le principe organisateur des activités et la manifestation 

des rapports dialectiques entre l’enseignement et l’apprentissage. 
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La  2ème année secondaire est une année charnière dans le cycle secondaire. Elle 

a pour but de renforcer les acquis de la 1ère année et de préparer les nouvelles 

acquisitions de la 3ème année secondaire. Elle doit donc favoriser l’emboîtement 

des compétences à mettre en œuvre pour réaliser l’objectif d’intégration 

terminale du cycle. 

 
 
1 - Finalités de l’enseignement du français 

 
La finalité de l’enseignement du français ne peut se dissocier 

des finalités d’ensemble du système éducatif. L’enseignement du 
français doit contribuer avec les autres disciplines à : 

 
• la formation intellectuelle des apprenants pour leur permettre 

de devenir des citoyens responsables, dotés d’une réelle 
capacité de raisonnement et de sens critique. 

• leur insertion dans la vie sociale et professionnelle. 
 
     Sur un plan plus spécifique, l’enseignement du français doit 
permettre : 
 
• l’acquisition d’un outil de communication permettant aux 

apprenants d’accéder aux savoirs. 
• la sensibilisation aux technologies modernes de la 

communication. 
• la familiarisation avec d’autres cultures francophones pour 

comprendre les dimensions universelles que chaque culture 
porte en elle. 

• l’ouverture sur le monde pour prendre du recul par rapport à 
son propre environnement, pour réduire les cloisonnements et 
installer des attitudes de tolérance et de paix. 

 
2 - Le cadre théorique 

 
2.1 - Linguistique de l’énonciation et approche communicative  
 

Les deux premiers cycles de l’enseignement ont permis 
d’installer la notion de texte. Les apprenants ont été confrontés, dans le 
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cycle moyen, au texte considéré comme une superstructure  dans 
laquelle l’exploitation des marques intertextuelles explicitées leur 
permettaient d’intégrer ce texte dans la classification opérée  par une 
typologie  et d’inférer alors une visée textuelle. 

 
Le programme de 2ème AS comme son prédécesseur  accorde une 

place plus importante à la linguistique de l’énonciation qui pose 
comme préalable qu’il faut distinguer ce qui est dit (contenu du texte 
et son intention informative) de la présence de l’énonciateur dans son 
propre discours. Ainsi, tout discours porte la marque de son 
énonciateur. En interrogeant ces traces d’énonciation, en se posant des 
questions sur : 

- le contexte d’énonciation (lieu, temps de 
l’allocution), 
- les modalités d’inscription du locuteur et de 
l’allocutaire dans l’objet – texte, 
- l’opacité ou la transparence d’un texte, 
- le degré d’objectivation du discours, 
- la focalisation (sur l’objet, le locuteur, 
l’allocutaire), 

l’information contenue dans un texte sera appréhendée à un autre niveau 
de réflexion qui fera prendre conscience au fur et à mesure à 
l’apprenant qu’un locuteur est déterminé psychologiquement, 
idéologiquement, culturellement comme il l’est lui-même ; que le 
référent dont parle le locuteur n’est pas le réel  mais un réel filtré par lui ; 
que le locuteur adresse toujours son message à un (ou des) 
allocutaire(s) ciblé(s). 
 

Cette prise de conscience en amènera une autre : une 
compétence de communication n’est pas seulement la conjugaison de 
deux composantes (compétence linguistique et compétence textuelle). 
Pour être acquise, la compétence de communication doit intégrer 
d’autres compétences dont : 

• la compétence sémiotico-sémantique (les systèmes associés au 
linguistique comme la gestuelle, la ponctuation, la graphie…)  

• la compétence situationnelle et sociale (connaissance du référent, 
dont on parle, connaissance de l’univers…)  

• la compétence pragmatique (savoir-faire concernant la mise en 
œuvre d’objets de communication conformes aux conditions 
matérielles, sociales, psychologiques…). 
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2.2 - Le cognitivisme  
 

Les concepts qui éclairent la nature des connaissances à 
transmettre  et les méthodes à utiliser sont à la base de ce programme : 

 
§ Le conflit cognitif, né de l’interaction entre le sujet  et le milieu 

constitue le mécanisme responsable des modifications des 
structures cognitives. 

§ L’élaboration des structures de connaissance est progressive, 
selon des paliers et des stades. 

§ Le déséquilibre cognitif chez le sujet se fait non seulement entre 
le sujet et le milieu, mais également par la prise de conscience 
d’un désaccord interindividuel. 

§ Les difficultés d’un apprentissage se situent d’une part au niveau 
de la structuration du savoir et d’autre part au niveau de la 
démarche intellectuelle qui permet d’atteindre ce savoir. 

 
 
 Les théories cognitivistes considèrent la langue non comme un 

savoir « inerte » mais comme une construction intellectuelle dans 
laquelle l’apprenant doit s’impliquer, en mobilisant toutes ses 
ressources. 
 
 
2.3 - L’approche par les compétences 
 

Le programme ne peut  plus être alors basé  sur la logique d’exposition 
de la langue mais structuré sur la base de compétences à installer. 

 La compétence est la mise en œuvre d’un ensemble de savoirs, 
de savoir-faire et d’attitudes permettant d’identifier et d’accomplir  un 
certain nombre de tâches  appartenant à une famille de situations, que 
ces dernières soient disciplinaires ou transversales. Une famille de 
situations requiert   les mêmes capacités ou les mêmes attitudes,les 
mêmes démarches pour résoudre les problèmes. 

A ce titre le projet qui obéit à une intention pédagogique et qui 
permet l’intégration des différents domaines (cognitif, socio-affectif) à 
travers des activités pertinentes est le moyen d’apprentissage adéquat. 
 

3 - Profil de sortie à l’issue de l’enseignement secondaire 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

Les apprenants, au terme du cursus, auront : 
• acquis une maîtrise suffisante de la langue pour leur permettre 

de lire et de comprendre des messages sociaux ou littéraires ; 
• utilisé la langue dans des situations d’interlocution pour 

différents buts en prenant en compte les contraintes de la vie 
sociale ; 

• exploité efficacement de la documentation pour la restituer sous 
forme de résumés, de synthèses de documents, de compte 
rendus, de rapports ; 

• adopté une attitude critique face à l’abondance de l’information 
offerte par les média ; 

• produit des discours écrits et oraux qui porteront la marque de 
leur individualité (que ces discours servent à raconter, à exposer, 
à rapporter des dires ou à exprimer une prise de position) ; 

• appréhendé les codes linguistique et iconique pour en apprécier 
la dimension esthétique. 

 
 
 
 
 
 

Objectif Terminal d’Intégration (pour le cycle) 
Produire un discours écrit/oral relatif à une situation problème de 

la vie sociale en respectant les contraintes de la situation de 
communication ainsi que l’enjeu et en s’impliquant nettement (discours 
marqués par la subjectivité). 
 

4 - Profil d’entrée en  2ème A.S. 
 

L’apprenant est capable de : 
- comprendre et interpréter des textes écrits en vue de les restituer sous forme 
de résumé à l’intention d’un ou de plusieurs destinataires précis ; 
- produire un texte écrit/oral sur un des thèmes choisis pour l’année en 
respectant la situation de communication et l’enjeu communicatif et en 
mettant en œuvre un modèle étudié. 

 
5 - Profil de sortie à l’issue de la deuxième année secondaire 

(OIT) 
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Produire un discours écrit/oral sur un des thèmes choisis pour l’année en 
respectant la situation de communication et l’enjeu communicatif et en 
choisissant le modèle le plus adéquat parmi les modèles étudiés. 
 

Compétences à installer en deuxième année secondaire 
 
Ces compétences seront installées  grâce à la mobilisation des 
différentes ressources : capacités (ensemble de savoirs et de savoir-faire, 
fruits d’une activité intellectuelle stabilisée), objectifs et contenus (présents  
dans les différents objets d’étude). 
 
 Comprendre et interpréter des discours oraux  en tant que récepteur ou 
en tant qu’interlocuteur. 

 
 Produire des messages oraux en situation de monologue  ou 
d’interlocution pour donner des informations, pour plaider une cause ou la 
discréditer, ou bien pour raconter des événements réels ou fictifs. 
 
 Comprendre et interpréter des discours écrits pour les restituer sous 
forme de comptes rendus objectifs ou critiques, à l’intention d’un (des) 
destinataire(s) précis, pour exprimer une réaction face à ces discours ou 
pour agir sur le destinataire. 
 
 Produire un texte en relation avec les objets d’étude et les thèmes choisis, 
en tenant compte des contraintes liées à la situation de communication  et à 
l’enjeu visé. 
 

6 -  Les compétences disciplinaires 
 
6.1 - Compétences de compréhension 

 
a- A l’oral  

 
Comprendre et interpréter des discours oraux  en tant que récepteur ou en 

tant qu’interlocuteur.  
 
- Capacités et  objectifs d’apprentissage à l’oral 

 
Capacités Objectifs d’apprentissage à l’oral 

Savoir se positionner 
en tant qu’auditeur 

• Adapter sa modalité d’écoute à l’objectif. 

Anticiper le sens 
d’un message   

• Exploiter les informations données par le professeur, avant écoute 
d’un texte, pour émettre des hypothèses sur le contenu du message 
oral, sur la fonction du message (narrative, argumentative…). 
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Retrouver les 
différents niveaux 
d’organisation d’un 
message 

• Distinguer les éléments constitutifs de la situation de 
communication. 

• Repérer la structure dominante d’un message oral. 
• Séquentialiser le message  pour retrouver les grandes unités de sens.  

Elaborer des 
significations 

• Identifier les informations contenues explicitement dans le message. 
• Identifier le champ lexical dominant. 
• Repérer les marques de l’énonciation. 
• Interpréter oralement un schéma, un tableau ou des données 

statistiques. 
• Interpréter un geste, une intonation, une mimique.  
• Distinguer le fictif du vraisemblable, du vrai. 
• Mettre en évidence l’implicite par la connaissance du contexte. 
• Etablir des relations entre les informations pour faire des déductions, 

des prédictions. 
 
Réagir face à un 
discours 
 
 

• Se construire une image du locuteur. 
• Prendre position par rapport au contenu. 
• Découvrir l’enjeu discursif. 
• Evaluer le degré d’objectivité (ou de subjectivité) et le justifier. 
• Juger du type de rapport que le locuteur entretient avec  
l’auditeur. 

 
 
 

 
 
 
 
 

b- A l’écrit  
 

Comprendre et interpréter des discours écrits pour les restituer sous forme 
de comptes rendus objectifs ou critiques, à l’intention d’un (des) destinataire(s) 
précis, pour exprimer une réaction face à ces discours ou pour agir sur le 
destinataire. 

Comprendre c’est se poser en tant que lecteur, établir des interactions entre un 
discours et ses propres connaissances, que ces connaissances concernent le contenu, les 
structures typiques, le lexique, la syntaxe, la pragmatique. C’est ensuite,  à partir de  
connaissances générales, élaborer des hypothèses, confirmer ou réfuter celles-ci sur la base  
des informations rencontrées dans le texte. C’est faire un aller-retour  constant entre les 
différents niveaux de traitement de l’information (du mot, à la phrase, à l’énoncé, au texte, au 
contexte et vice-versa). 
 
- Capacités et  objectifs d’apprentissage à l’écrit 
 

Capacités Objectifs d’apprentissage à l’écrit 
Savoir se positionner 
en tant que lecteur 

• Définir son objectif de lecture (lire pour résumer, pour le plaisir, 
pour accroître ses connaissances…). 

• Adapter sa modalité de lecture à son objectif. (lecture littérale, 
inférentielle, sélective…). 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10 

Anticiper le sens  
d’un texte.  

• Exploiter les informations relatives au paratexte et à l’aire 
scripturale du texte dans son ensemble pour émettre des 
hypothèses sur son contenu  et sur sa fonction (argumentative, 
narrative…). 

Retrouver les 
différents niveaux 
d’organisation d’un 
texte. 

- Distinguer les éléments constitutifs de la situation de 
communication. 

- Repérer la structure dominante du texte. 
- Repérer les énoncés investis dans la structure dominante. 
- Repérer la progression thématique.  
- Retrouver les facteurs assurant la cohésion du texte. 
- Séquentialiser le texte pour retrouver les grandes unités de sens.  

Elaborer des 
significations 

- Identifier les informations contenues explicitement dans le texte. 
- Distinguer les informations essentielles des informations 

accessoires.  
- Regrouper des éléments d’information pour construire des 

champs lexicaux. 
- Expliquer les ressemblances ou les différences à plusieurs 

niveaux (emploi des temps, focalisation, diversité des énoncés : 
description, énoncés au style direct et indirect…). 

- Expliquer l’influence des constructions syntaxiques sur le texte. 
- Repérer les marques de l’énonciation. 
- Interpréter un schéma, un tableau ou des données statistiques.  
- Expliquer le rapport entre le linguistique et l’iconique.  
- Distinguer le fictif du vraisemblable, du vrai. 
- Mettre en évidence l’implicite par la connaissance du contexte. 
- Etablir des relations entre les informations pour faire des 

déductions, des prédictions. 
 

…/… 
 
Réagir face à un 
texte. 
 

- Se construire une image du scripteur. 
- Prendre position par rapport au contenu. 
- Découvrir l’enjeu discursif. 
- Justifier la transparence ou l’opacité du texte. 
- Evaluer le degré d’objectivité (ou de subjectivité) et le justifier. 
- Juger du type de rapport que le scripteur entretient avec le 

lecteur. 
 
6.2 - Compétences de production 
 

a- A l’oral  
 

Produire des messages oraux en situation de monologue  ou 
d’interlocution pour donner des informations, pour plaider une cause ou la 
discréditer, ou bien pour raconter des événements réels ou fictifs. 

 
- Capacités et  objectifs d’apprentissage à l’oral 

 
Capacités Objectifs d’apprentissage à l’oral  
Planifier son 

propos. 
Ø Définir la finalité du message oral  
Ø Activer des connaissances relatives à la situation  de 
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 communication. 
Ø Activer des connaissances relatives au domaine de référence dont on 

doit parler. 
Ø Sélectionner les informations nécessaires à partir d’une 

documentation pour   faire son exposé.   
Ø Choisir le niveau de langue approprié. 
Ø Adapter le volume de la voix aux conditions matérielles de la 

situation de communication. 
Ø Adapter son propos à son auditoire. 

Organiser son 
propos. 

Ø Arrimer son propos au propos de l’interlocuteur. 
Ø Assurer la cohésion du message pour établir des liens entre les 

informations (en situation d’exposé). 
Ø Utiliser adéquatement les supports annexes (en situation d’exposé). 
Ø Prendre en compte les réactions  non verbales de son interlocuteur 

pour ajuster son propos (en situation d’interlocution). 
Ø Respecter le temps imparti. 

 
Utiliser la 
langue d’une 
façon 
appropriée  

 
 
 
 
 

    

Ø Produire des phrases correctes au plan syntaxique (en situation 
d’exposé). 
Ø Utiliser le lexique adéquat à la thématique, à la finalité de l’oral. 
Ø Etablir le contact avec l’interlocuteur. 
Ø Maintenir une interaction en posant des questions pour négocier le 

sens d’un mot, demander un complément d’information, demander une 
explication, montrer son intérêt (« et alors ? » ; « et après ? »…).            
Ø Manifester ses réactions par l’intonation, par des interjections. 
Ø Reformuler les propos de l’autre pour vérifier sa compréhension. 
Ø Reformuler son propre propos quand c’est nécessaire. 
• Utiliser la syntaxe de l’oral. 
• Soigner sa prononciation pour éviter que l’auditoire ne fasse des contresens. 
• Respecter le schéma intonatif de la phrase. 

b- A l’écrit  
 

Produire un texte en relation avec les objets d’étude et les thèmes choisis, en 
tenant compte des contraintes liées à la situation de communication  et à l’enjeu 
visé. 

Ecrire c’est se poser en tant que producteur d’un message à l’intention d’un  ou de 
lecteurs particuliers. C’est donc mobiliser ses savoirs et savoir-faire selon les contraintes 
sociales et culturelles de la communication. C’est faire des choix stratégiques élaborés à des 
niveaux successifs. 
 
- Capacités et  objectifs d’apprentissage à l’écrit 

 
Capacités Objectifs d’apprentissage à l’écrit 

Planifier sa 
production au 

plan pragmatique 
et au plan du 

contenu. 
 

Ø Définir la finalité de l’écrit (ou respecter la consigne donnée). 
Ø Choisir une pratique discursive (ou respecter la consigne). 
Ø Activer des connaissances relatives à la situation  de 

communication. 
Ø Activer des connaissances relatives au domaine de référence 

dont on doit parler. 
Ø Sélectionner les informations nécessaires à partir d’une 

documentation. 
Ø Se faire une idée du lecteur de l’écrit pour sélectionner les 
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informations les plus pertinentes. 
Ø Faire un choix énonciatif.   
Ø Choisir une progression thématique. 
Ø Choisir le niveau de langue approprié. 

Organiser sa 
production. 

Ø Mettre en œuvre le modèle d’organisation suggéré par une 
consigne ou le modèle d’organisation le plus adéquat à la situation de 
communication. 
Ø Faire progresser les informations en évitant les répétitions, les 

contradictions. 
Ø Assurer la cohésion du texte par un emploi pertinent des 

temps et par l’établissement de liens entre les informations. 
Ø Insérer harmonieusement les énoncés narratifs, descriptifs, les 

énoncés au style direct et indirect. 
Ø Assurer la présentation (mise en page) selon le type d’écrit à 

produire. 

Utiliser la langue 
d’une façon 
appropriée. 

Ø Produire des phrases correctes au plan syntaxique. 
Ø Utiliser le lexique adéquat à la thématique, à la finalité de 

l’écrit. 
Ø Utiliser de manière adéquate les signes de ponctuation pour 

faciliter la lecture de l’écrit.                                              

Réviser son écrit. 

Ø Utiliser une grille d’auto évaluation pour détecter ses erreurs à 
différents niveaux. 
Ø Définir la nature de l’erreur : 

- mauvaise prise en compte du lecteur ; 
- mauvais traitement de l’information (contenu) ; 
- cohésion non assurée ; 
- fautes de syntaxe, d’orthographe ; 
- non respect des contraintes pragmatiques. 

Ø Mettre en œuvre  une stratégie de correction : 
- mettre en jeu diverses opérations (suppression, addition, 

substitution, déplacement). 
 

NB. Les capacités se développant avec le temps et se prêtant à un ensemble non 
déterminé de contenus, les objectifs d’apprentissage recouvrent tout le cursus et englobent les 
différents objets d’étude. Le professeur sélectionnera donc les objectifs en fonction : 

• de l’objectif assigné à la lecture ou à l’écoute, 
• de l’objet d’étude, 
• du niveau des apprenants, 
• du support qu’il a choisi. 

 
 
7- Compétences transversales  
 

Les énoncés de « compétences transversales » ne font référence à aucune 
discipline, à aucun domaine particulier, ils ne portent que sur des démarches 
mentales ex : 

- résoudre des situations problèmes,  
- maîtriser des démarches, 
- prendre et traiter de l’information. 
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Une compétence disciplinaire doit être travaillée dans les autres disciplines 
pour devenir transversale (exemple : le résumé).  

La compétence transversale n’est transférable que si les enseignants 
construisent et proposent en permanence des situations permettant, dans des 
contextes différents, l’application des mêmes traitements cognitifs. 
 

8- Les contenus : 
 

Les contenus ont été sélectionnés, et leur progression sur l’année (et sur le 
cycle) a été établie sur la base : 
 

• De la prise en compte des types d’ancrage énonciatif. 
- Enonciation du discours oral, énonciation « actuelle », manifesté par 

Je/Ici/Maintenant. 
- Enonciation du discours écrit, celui-ci étant ancré dans une situation 

explicitée par le contexte et dont le référent textuel est 
le Je /Ici/Maintenant   

     Ex : Le reportage. 
- Enonciation du récit, énonciation « non actuelle », Il/ Passé simple ou 

passé composé/ Imparfait). 
- Enonciation du discours scientifique qui présente les faits comme vrais 

(Présent atemporel). Ex : Le discours objectivé. 
• Du respect d’une approche de type spiralaire : il s’agit d’arriver 

progressivement à l’acquisition des formes discursives en transférant des 
savoirs et savoir-faire acquis sur les discours les plus simples aux discours 
les plus complexes. 

• Du croisement entre formes discursives et intentions communicatives. 
• Du passage d’objets d’étude dans lesquels les traces de l’énonciation sont 

perceptibles à des discours dans lesquels il s’agit de découvrir l’instance 
discursive. 

• De la prise en compte des manifestations tant orales qu’écrites de la 
langue dans les différents supports que l’apprenant peut rencontrer dans 
son environnement extra scolaire (articles de presse, affiches, B.D. …) 

• Des possibilités  cumulées des objets d’étude à offrir un échantillon des 
faits de langue (qui sera complété en 3ème As). 

 
 

Les contenus sont d’abord présentés dans un tableau synoptique puis 
traités de façon détaillée dans des tableaux relevant de chaque objet d’étude. 

Les techniques d’expression qui doivent faire l’objet d’un apprentissage 
systématique, seront développées  dans le guide d’accompagnement. 

Le tableau synoptique montre la progression sur l’année. Il est toutefois 
à noter que le fait poétique  ne fera pas l’objet d’un enseignement apprentissage 
ramassé (une période déterminée de l’année scolaire) mais d’un enseignement 
distribué (cf. programme de 1ère AS). 
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Le « fait poétique » ne constitue pas un objectif de maîtrise mais un 

objectif d’enrichissement. Outre la fonction esthétique de ce type de messages à 
laquelle il faudra sensibiliser les apprenants, les différents supports (chansons, 
dictons, poèmes, images, B.D., calligrammes) peuvent servir à de nombreuses 
activités. (Voir tableau synoptique). 

 
 
Les thèmes proposés en 2ème As aideront l’apprenant à appréhender 

l’histoire de l’humanité à travers les différentes civilisations et les grandes 
réalisations scientifiques et technologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE 
Pratiques discursives 
et intentions 
communicatives 

Objets d’étude Notions clés Techniques 
d’expression 

Thématiques 
(savoirs civilisationnels)

I/ Les discours 
 
• Exposer pour 
démontrer ou pour 
présenter un fait, une 
notion, un phénomène.
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dialoguer pour 
raconter. 
 

 
 
o Le discours 
objectivé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Le discours 
théâtral (ne  
concerne que les 

 
 
 La démarche scientifique 
-démarche inductive : 
        *observation 
        *hypothèse 
        *expérimentation 
        *règle ou loi générale 
-démarche déductive : 
        *théorème/postulat 
        *raisonnement déductif
        *résultat (déduction 
logique) 
 
 
 
 Les modes d’exposition du 

récit (représentation ou 
relation d’événements 
portée par les paroles) 

 
- la prise de notes à 
partir de l’écrit ou 
 de l’oral 
 
 
 
 
 
- le compte rendu 
objectif ou critique 
 
 
 
 
- les représentations 
graphiques 
 

 
I – Les  
grandes réalisations
scientifiques et 
techniques  
 
 
L’aérospatiale  
(la conquête spatiale)
 
 
 
Les médias et 
télécommunications
 
 
 
La médecine 
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• Argumenter pour 
plaider une cause ou  
la discréditer. 

classes de lettres) 
 
    
 
 
 
o Le plaidoyer et  
le réquisitoire 
 

 
 
 La notion d’argument (les  

différents types 
d’arguments : orientés vers 
la raison, orientes vers la 
sensibilité) 

II/ La relation 
d’événements 
 
1. Relater pour se 

représenter un 
monde futur. 

 
2. Relater pour 

informer et agir 
sur le 
destinataire. 
 

 
 
 
o La nouvelle  
d’anticipation 
 
 
o Le reportage 
touristique/Le récit 
de voyages 

  
 
 
 La focalisation (mode   
de vision du narrateur) 
 Noyaux et catalyses 
 
 Les fonctions des 
discours investis dans le 
reportage (commentaire, 
description, explication, 
information) 
 Passage de l’image au 
texte et inversement 
(itinéraire ou plan) 

III/ Exprimer 
son individualité 
« le fait 
poétique » 
N.B : à  étudier 
durant l’année. 

Calligrammes 
Textes et images 

 La connotation et la 
dénotation. 
 L’interprétation du 
message 
iconographique 
 

 
 
 
- l’exposé oral 
 
 
 
 
 
 
- la fiche de lecture 
 
 
 
 
 
 
- le dossier 
documentaire  
 
 
 
 
 

 
 
 
II- Voyages et 
explorations à travers 
l’histoire universelle
 
 
 
Les différentes 
civilisations 
 
 
Les grands sites du 
passé 
 
 
Le patrimoine 
 universel 
 

 
 

TABLEAUX PAR OBJET D’ ETUDE 
 

Le discours objectivé 
 

Niveau discursif Niveau textuel Niveau phrastique 
• Visée démonstrative 
 
• Démarches et 

procédés de la 
démonstration 

 
• Situation 

d’énonciation du 
texte démonstratif et  
degré d’implication 
de l’énonciateur 

(ce qui montre la différence 
entre objectif et objectivé) 

c- L’induction : 
expérimentation, 

observation, description, 
hypothèses, 
règle générale ou loi. 
• La déduction : postulat, 

théorème, 
raisonnement ; résultat. 

• Syllogismes et 
sophismes. 

• Les déictiques et le 
système anaphorique. 

• Les connecteurs 
réthorico- logiques qui 
ponctuent le texte. 

• Le présent de vérité générale 
et les conditionnels (passé et 
présent) employés dans une 
principale avec une 
subordonnée introduite par 
si. 

• L’hypothèse avec les 
expressions lexicalisées ; « si 
nous considérons que… » ; 
« en admettant que… »  

• La nominalisation (comme 
procédé explicatif et 
anaphorique) 

• L’expression lexicale de la 
cause/conséquence 

• Les reformulations 
explicatives. 
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• Les types de  
progression :  

           -à thème constant, 
           -à thème dérivé. 
 Le champ lexical relatif 
au domaine considéré 
(géographie, sociologie, 
philosophie…) 

 

 

 
Compétence transversale à privilégier :  
Restituer  l’information de façon objective. 
 
Types de supports : 
Textes didactiques, articles d’encyclopédies, ouvrages traitant de sujets divers 
(histoire, géographie, sociologie etc.) avec une marque littéraire plus prononcée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples d’activités  
 

Lettres Sciences  
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• Identification d’un texte et repérage de ses 
articulations. 
• Identification de la  progression thématique adoptée 
dans un texte. 
• Identification des étapes de la  démarche inductive 
(observation, description du phénomène, hypothèses, 
règles générales ou lois) ou de la démarche déductive. 
• Complétion, d’un texte « démonstratif », par des 
articulateurs logiques et ou chronologiques. 
• Reconstitution d’une expérience à partir de schémas, 
diagrammes tableaux etc. 
• Discrimination des faits liés au développement d’un 
exposé  selon des critères pertinents (chronologie, 
logique). 
• Etablissement du rapport texte/ représentations 
graphiques. 
• Prise de notes  ordonnées à partir d’un exposé (écrit 
ou oral) pour en faire un compte rendu. 
• Prise de notes  ordonnées à partir d’une expérience 
pour en faire un compte rendu. 
• Rédaction de petits textes à partir de représentations 
graphiques. 
• Elaboration du  compte rendu d’une expérience 
scientifique pour la présenter à la classe. 
• Elaboration d’un texte à partir d’une étude menée  
sur un thème choisi (recherche réalisée en équipe). 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

       X 
 
 
 

      X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le discours théâtral 
 

      Cet objet d’étude ne sera abordé que dans les classes de lettres. 
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Niveau discursif Niveau textuel Niveau phrastique 

• La visée du texte 
théâtral 

• Théâtre et mise en 
scène.  

• La double 
énonciation du texte 
théâtral. 

• Le dialogue comme 
mode narratif. 

• Personnages et 
stéréotypes. 

• Le temps et l’espace 
dramatique 

• Présentation et 
organisation du 
discours  théâtral : 

 
- Tableaux, actes, scènes. 
-  Scène d’exposition ; 
nœud de l’action, 
dénouement (coup de 
théâtre) 

• Didascalies 
(indications 
scéniques.) 

• Les répliques : le 
dialogue, le 
monologue, l’aparté.  

• La caractérisation : 
portrait/caricature 
selon le point de vue. 

• Niveaux de langue 
• Décors et lieux de 

l’action ( lieux 
évoqués et lieux 
représentés) 

• Durée de l’action 
(temps de l’action, 
temps de l’histoire) 

• Lexique spécifique au 
théâtre. 

• Les tournures 
interrogatives et 
exclamatives. 

• discours direct et 
indirect. 

• distribution des temps 
par rapport à un 
repère énonciatif, 
moment de 
l’énonciation. 

• Les indices spatio-
temporels. 

 

 
Compétence transversale à privilégier :  
 
Favoriser la qualité de la communication. 
 
Types de supports : 

• Extraits de pièces de théâtre, saynètes, synopsis de pièces, récits 
respectant les trois unités (temps, lieu, action) et celles les transgressant 
(théâtre moderne). 
• Pièces de théâtre filmées, monologues. 

 
 
 
 
 
 
Exemples d’activités : 
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• Repérage des différents moments du schéma narratif à partir d’un extrait 
(acte, tableau, scène) ou d’un synopsis de pièce. 
• Complétion d’une scène théâtrale par des didascalies appropriées. 
• Transformation d’un dialogue théâtral en passage narratif. 
• Propositions de chutes d’une pièce d’après le début d’une intrigue. 
• Improvisations spontanées inspirées de scènes de la vie courante : 

          jeux de rôle, scènes choisies déclamées et/ou mimées. 
• Ecriture de petites scènes à partir de petites histoires humoristiques  
• Théâtralisation de scènes extraites de récits en prose. 
• Ecriture du canevas d’une pièce. 
• Elaboration d’une intrigue à partir de la lecture d’une première de 
couverture. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plaidoyer et le réquisitoire 
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Compétence transversale à privilégier :  

Mettre en œuvre son pouvoir de persuasion 
 
Types de supports : 
Textes à organisation rhétorico-logique, à visée argumentative, publicités. 

 
Exemples d’activités  

 
Lettres  Sciences  

• Identification de la trame argumentative d’un texte et  
repérage des arguments et /ou des contre arguments. 
• Identification de formulations présentant des  informations et 
des formulations présentant des points de vue. 
• Inférence de la position adverse exprimée (implicitement ou 
explicitement) dans un texte polémique. 
• Identification des différents types d’arguments. 
• Rédaction de contre arguments. 
• Rédaction d’introductions ou de conclusions pour compléter 
des textes. 
• Elaboration d’une argumentation à partir d’arguments donnés 
dans le désordre. 
• Invention de slogans incitatifs. 
• Rédaction d’argumentaires publicitaires dans le cadre de 
campagnes de prévention ou dans le cadre de campagnes 
commerciales. 
• Elaboration d’un discours argumentatif pour plaider ou 
discréditer une cause. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 
 

X 

 
 
 
 

La nouvelle d’anticipation 
 

Niveau discursif Niveau textuel Niveau phrastique 
• Visée : 
agir sur l’autre 
(convaincre persuader.) 
• Situation 

d’énonciation du 
discours 
argumentatif  en 
faisant apparaître le 
degré d’implication 
de l’énonciateur 
dans son discours. 

• Les deux types 
d’arguments  

(liés à la raison ou  
aux sentiments). 

• Ouverture et clôture du 
texte argumentatif. 
 
• Les rapports logiques 
explicites et  implicites. 
 
• L’organisation de 
l’argumentation : 
- Articulateurs logiques et 
chronologiques 
(Introducteurs d’arguments, 
de classement, de conclusion) 
- Arguments  et contre 
arguments. 
 

• L’opposition et la 
concession. 

 

• Lexique de l’opposition, 
de l’adhésion, de la 
concession et de la 
restriction 
• L’opposition sémantique 
(antonymes, champs 
lexicaux…) 

• Les verbes d’opinion 
• Modalisation lexicale 

(verbes, adjectifs, 
adverbes) 
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Niveau discursif Niveau textuel Niveau phrastique 
• Visée symbolique de 
la nouvelle (dénoncer 
ou proposer un 
modèle à adopter) 
• Espace et temps de 
la fiction : 
identification des 
procédés 
d’anticipation. 
• Prise en charge du 
récit : le  narrateur 
• Relation histoire/ 
narration. 

• L’espace futuriste 
comme indice temporel  
et comme force 
agissante. 
• Les procédés de 
rationalisation : 

-les passages explicatifs, 
-les passages descriptifs.  

• Etude des noyaux et 
des catalyses. 
• La focalisation et les 
modes de vision du 
narrateur. 
• Chronologie   : 
anticipation et retour 
en arrière. 
• Etude de l’ouverture 
et de la clôture de la 
nouvelle (la circularité 
de la nouvelle). 

 
§ Les champs lexicaux 

relatifs à la science  et 
aux technologies du 
futur. 
§ Indices et indicateurs 

temporels. 
§ La concordance des 

temps. 
§ Les procédés de 

caractérisation : 
- les adjectifs, la relative, 
le complément du nom… 

 
 

 
Compétence transversale à privilégier :  
Développer la créativité 
Types de supports : 
Une  nouvelle d’anticipation  à caractère scientifique, des extraits de récits d’anticipation  
d’auteurs comme  J. Verne, I. Asimov,  P. Boulle etc. 
Exemples d’activités   
 

Lettres  Sciences  

• Repérage de noyaux et catalyses dans une séquence en prévision 
d’une fiche de lecture ou du résumé. 

• Présentation des réflexions qu’un texte d’anticipation suggère. 
• Réécriture d’un récit après le changement d’une donnée 

événementielle importante. 
• Réécriture de passages narratifs avec changement  de point de 

vue. 
• Description orale ou écrite, à  partir d’images, de dessins, de 

schémas, de  l’évolution de certains outils de la vie moderne 
(médias, transports, médecine, loisirs). 

• Production de petits textes  descriptifs présentant  un décor 
futuriste (ville, habitat, école…). 

• Passage d’une BD d’anticipation à un récit. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
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Le reportage touristique/ Le récit de voyages 
 

Niveau discursif Niveau textuel Niveau phrastique 
§ Visées  informative  et 
incitative du reportage. 
 
§ Les actes de parole. 
 
§ Les formes 
discursives investies 
dans le reportage. 
 
§ Le système 
d’énonciation. 
 
§ Relation texte et 
image. 

• Typographie  et 
paratexte. 

• Référent situationnel. 
• Structure chronologique. 
• Commentaires. 
•  Description statique et 

itinérante. 
•  Narration. 
• Documents iconiques : 

cartes, plans, 
itinéraires, feuilles de 
route 

• Les marques de la 
subjectivité. 

 

• Propositions 
subordonnées relatives 
déterminatives et 
explicatives 
• Subordonnée de but 
• Comparaison, 
métaphores et 
personnification 
• Verbes de perception, 
adverbes, déictiques 
• Modalités 
appréciatives : 
lexique mélioratif et 
péjoratif. 

 
Compétence transversale à privilégier :  
Acquérir un esprit de tolérance, d’ouverture. 
 
Types de supports : 
 
Reportages touristiques, carnets de voyage… 
 
Exemples d’activités   
 

Lettres  Sciences  

• Repérage de passages descriptifs, narratifs et commentatifs dans 
un texte. 
• Tracé d’itinéraires inspirés des voyages de grands explorateurs 
(Christophe Colomb, Marco Polo, Ibn Battuta etc.). 
• Comparaison de  deux reportages portant sur un même site (ou 
thème) pour en dégager la différence des points de vue et/ou des  
visées. 
• Descriptions orales et/ou écrites de lieux à partir d’illustrations 
diverses. 
• Description de l’évolution d’un lieu à travers le temps.  
• Transformation d’un reportage touristique en un récit à la 
troisième personne,  dénué de toute subjectivité.   

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

      X 
 
 
 
      X 
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9- Méthodologie et stratégies 
 

9.1 – Démarche d’enseignement / apprentissage 
 

La démarche de projet est privilégiée pour installer les compétences 
visées par le programme. 

Trois projets collectifs seront  obligatoirement réalisés pendant l’année 
scolaire. Ils seront choisis par les apprenants après négociation avec le 
professeur. Les trois projets suivants sont donnés à titre  d’exemple : 
 

- Réaliser une recherche documentaire portant sur les grandes découvertes 
techniques et leur évolution en ciblant  (par groupes), l’aérospatiale, la 
médecine, les médias.Puis en faire un compte rendu dans le cadre d’une 
journée scientifique. 

 
Ce projet vise à: 
§ Transférer les savoir- faire acquis par l’étude du discours objectivé. 
§  Créer des passerelles entre les différentes disciplines scientifiques et 

technologiques pour le recueil d’informations ; 
§ Faire prendre conscience de l’impact de l’évolution des domaines sus 

cités dans la vie de  l’homme. 
 

- Ecrire une petite pièce théâtrale et le livret qui lui correspond pour  la 
présenter dans le cadre d’un échange culturel. Cette pièce, qui opposera deux 
instances adverses  dans un tribunal imaginaire (avec juges, jurés et témoins 
à charge et à décharge) présentera un événement historique qui s’inscrirait 
dans les grands tournants de la pensée humaine (par exemple : le procès de 
Galilée). 

 
Ce projet vise à : 

- transférer les savoir-faire acquis par l’étude du texte argumentatif 
(polémique) et du texte théâtral ; 

- développer la capacité de prise de parole à l’oral. 
 

- Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la mort de Jules 
Verne, constituer un  recueil  qui présenterait  des nouvelles  ayant pour 
décor un monde futuriste.    

 
Ce projet vise à: 
§ transférer les acquis obtenus par l’étude du récit ; 
§ permettre le rapprochement avec une autre discipline, la science, la 

technologie. 
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La démarche de projet se fait en deux temps : conception et réalisation. 
 
9.1.1 - Conception  
 

Parce que tout apprentissage est tributaire de l’environnement des 
apprenants, de leur degré de mobilisation, de l’estime qu’ils se portent ainsi que 
de la qualité de leurs relations avec le professeur, il est indispensable que 
l’intitulé du projet soit négocié avec eux au niveau de la thématique et au niveau 
de la forme que prendra le produit. 

Quand un apprenant entre dans un apprentissage, il est porteur de 
représentations et de capacités (ensemble de savoir et savoir-faire, fruits d’une 
activité intellectuelle stabilisée) que l’action didactique doit s’efforcer de faire 
émerger par l’évaluation diagnostique. 
 

L’évaluation diagnostique  
 
 On propose aux apprenants une situation problème qui permettra de faire 

émerger leurs représentations et l’état de leurs acquisitions. Cette  évaluation 
permettra de connaître les apprenants dans leur niveau pour détecter les 
éléments positifs sur lesquels le professeur peut s’appuyer. Les résultats obtenus 
par l’évaluation diagnostique amélioreront le plan de formation initialement 
prévu par une reformulation d’objectifs plus précis et une détermination de 
contenus plus adéquats. 

 
9.1.2 - Réalisation  
 

Pour permettre la réalisation du projet, l’enseignant choisira  la 
progression, les méthodes et les stratégies, la nature des activités, les exercices, 
les techniques d’expression et les supports en fonction des besoins exprimés par 
les apprenants pendant le déroulement du projet, ou inférés par le professeur au 
vu de leurs productions dans la quotidienneté de la classe. 
L’enseignement / apprentissage s’organisera en séquences. Chaque séquence 
prendra en charge un savoir faire à maîtriser (un niveau de compétence) et devra 
se terminer par une évaluation. 
 

9.2 – Evaluation 
 

9.2.1 - L’évaluation formative  
 

L’évaluation formative prend une place centrale dans le processus 
d’enseignement apprentissage. Elle gère l’articulation dynamique qui lie les 
contenus enseignés aux stratégies d’apprentissage utilisées pour leur acquisition 
et les effets de régulation que cela implique. Elle facilite la gestion du projet, 
l’adéquation entre les visées et les stratégies utilisées ; elle assure la qualité de 
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l’information au moment même de sa circulation ; elle cible principalement les 
apprenants en difficulté face à la tâche proposée. 

 
9.2.2 - L’évaluation certificative : 
 

 Toute compétence est exprimée par une performance qui satisfait à des 
critères bien définis. Critérier une compétence c’est la spécifier afin d’établir en 
terme d’indicateurs observables les éléments significatifs d’une bonne réussite. 

La liste des indicateurs englobe des objectifs en principe déjà maîtrisés     
(avant l’apprentissage) et les objectifs d’apprentissage sélectionnés pour le 
projet. Cette distinction doit avoir des répercussions sur le barème de notation. 
Pour savoir si une compétence est installée chez l’apprenant, il est essentiel de 
concevoir une situation d’évaluation pertinente. 
 

9.3 – Situations d’enseignement / apprentissage 
 
          Situation cible ou situation d’intégration : 
 
   Définition : C’est une situation qui permet à l’apprenant d’intégrer ses 
acquisitions et de les réinvestir pour résoudre une situation- problème de 
manière individuelle. Pour cela, il est amené à mobiliser ses ressources (savoirs 
et savoir-faire) acquises en classe. 
 
a - Situations d’intégration par rapport à des objets d’étude  
 

Ex 1 : Vous avez un correspondant habitant un autre pays. Rédigez un 
texte pour lui faire connaître votre région et l’inciter à venir la  découvrir. 
 

Ex 2 : Votre ville ou votre quartier croule sous les ordures. Rédigez un 
texte s’adressant à vos concitoyens pour les sensibiliser et développer leur esprit 
civique. 
 
b - Situation d’intégration pour l’année (OIT) 
 
Votre lycée organise une journée d’informations sur le sida. Vous écrivez un 
texte pour marquer votre participation à cet événement. Ce texte prendra la 
forme que vous jugerez la plus adéquate. 
 

9.4 - Utilisation des moyens didactiques  
 

 Le manuel scolaire et le document  qui l’accompagne sont des outils 
intentionnellement structurés en vue de favoriser  les processus d’apprentissage.  

Le manuel propose différents types d’activités susceptibles de permettre  
la réalisation de l’apprentissage. A ce titre, il est  une traduction  relative du 
programme. Il incombe donc aux professeurs d’en faire le meilleur usage en 
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tenant compte du niveau des apprenants, en  d’autres termes, de l’utiliser soit 
comme  outil soit comme source d’inspiration pour réaliser ses propres moyens 
didactiques.  
 
 L’emploi de moyens audio-visuels est recommandé :  
l’écoute d’enregistrements de chansons, d’interviews, de débats radiophoniques, 
la projection de films ,  de pièces théâtrales ou leur écoute sur cassettes ,  par 
exemple,  sont  fortement conseillées dans le but  d’exposer  les apprenants aux 
sons et à la prosodie présents dans des énoncés authentiques. 

 
N.B : Vous trouverez davantage d’explications dans le document d’accompagnement. 
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GLOSSAIRE 

 
L’objectif de ce glossaire est de favoriser la compréhension du 

programme. Il porte sur des notions qui peuvent être nouvelles pour une partie 
des enseignants mais qui sont indispensables pour sa mise en œuvre. Il permet 
également de fixer la signification des termes utilisés pour rendre les concepts 
plus opératoires. Le document d’accompagnement les explicitera davantage et 
prendra en charge les notions relatives à chaque objet d’étude. 
 

• Acte de parole : un énoncé a une dimension informative mais aussi une 
dimension pragmatique, il veut agir sur le destinataire. Cette intention 
n’est souvent pas explicite et est à découvrir, c’est l’acte de parole 
(exemples : louer, conseiller, interdire, blâmer…). 
- l’acte de parole peut se retrouver au niveau du texte dans sa globalité 
c’est alors un macro acte de parole. 
- plusieurs actes de paroles peuvent être disséminés au sein d’un même 

texte. 
 

• Approche par projet : approche pédagogique dans laquelle les objectifs       
d’apprentissage s’insèrent dans un plan en vue d’accomplir une 
réalisation. 

 
• Champ sémantique : l’ensemble des sens que peut prendre un mot donné 

(polysémie du mot). Se reporter au dictionnaire par entrée. 
 

• Champ lexical : un champ lexical se trouve à l’intérieur d’un énoncé. Il 
est constitué des mots qui renvoient à un même thème. 

 
• Cohésion textuelle : c’est la propriété d’un ensemble dont toutes les 

parties sont intimement unies. Un texte respectera les conditions de la 
cohésion si toutes les phrases qui le composent sont chaque fois acceptées 
comme des suites possibles du contexte précédent. 

 
• Cohérence textuelle : la cohésion textuelle peut être complétée au niveau 

de l’analyse pragmatique par la notion de cohérence. 
Ici, ce ne sont pas les éléments linguistiques du contexte qui sont 
envisagés mais la situation extralinguistique ainsi que la proportion des 
connaissances du monde qui interviennent dans les enchaînements 
textuels. 

 
• Démarche d’apprentissage : processus de croissance et de changement 

vécu par l’apprenant, impliquant l’utilisation de ses ressources internes en 
interaction avec l’environnement. 
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• Démarche pédagogique : ensemble des interventions de l’enseignement 
dans le but de favoriser la relation d’apprentissage entre l’apprenant et 
l’objet d’étude. 

 
• Discours (voir texte, énoncé) :  
- le discours est une suite non arbitraire d’énoncés. Il comprend aussi bien 

ce qui est énoncé que la façon dont ceci est énoncé. C’est dans ce sens que 
le mot sera le plus souvent utilisé. 

- dans le tableau synoptique, « discours » a été utilisé pour les objectifs 
d’étude qui ont une référence situationnelle par opposition au discours qui 
a une référence cotextuelle. Nous préférons, pour éviter la polysémie du 
mot « discours » parler de style direct, indirect au lieu de discours direct / 
indirect. 

 
• Enoncé (voir discours, texte) : l’énoncé est le produit de l’acte 

d’énonciation. Nous l’employons dans un sens restreint : partie de texte 
sous-tendue par une intention communicative. 

 
• Implicite d’un discours : 

L’implicite est tout ce qui n’est pas dit ou écrit explicitement mais que le 
destinataire perçoit quand il partage les mêmes référents que le 
destinateur. 

 
• Objet d’étude : l’objet d’étude est ce sur quoi se focalisent en propre les 

activités et études d’un domaine du savoir, ce qui distingue ce dernier du 
reste du programme. 

 
• Onomasiologie (voir sémasiologie) : étude qui part du concept pour 

aboutir aux signes linguistiques qui lui correspondent. 
 

• Référence situationnelle : un discours a une référence situationnelle 
quand il est ancré dans la situation de communication (je / tu / ici / 
maintenant). 

 
• Référence cotextuelle : un discours a une référence cotextuelle quand il 

n’est pas ancré dans la situation de communication (il / passé simple / 
imparfait). 

 
• Sémasiologie (voir onomasiologie) : par opposition à l’onomasiologie, la 

sémasiologie part du signe pour aller vers la détermination du concept. 
 

• Situation d’apprentissage (ou d’exploration) : déroulement opérationnel 
de la situation pédagogique pendant laquelle l’apprenant se situe dans un 
cheminement conduisant à l’atteinte d’objectifs. 
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• Situation cible (ou d’évaluation) : situation d’évaluation qui permet de 
juger de l’intégration des savoirs, savoir être acquis pendant 
l’apprentissage. Elle se présente comme une situation problème que 
l’élève doit résoudre. 

 
• Situation de communication : elle se définit par la présence d’un 

destinateur qui transmet un message à un destinataire dans un contexte en 
utilisant un code et un canal (ou contact). 

 
• Situation d’énonciation : ensemble de facteurs qui déterminent la 

production d’un énoncé (nombre et personnalité des participants, cadre 
spatio-temporel, l’attitude de l’énonciateur par rapport au contenu de son 
énoncé). 

 
• Situation d’enseignement : situation pédagogique planifiée par 

l’enseignant et qui implique une transmission de savoirs. 
 

• Situation pédagogique : ensemble des composantes inter reliées 
(apprenant –savoirs - enseignant) dans un milieu donné : 
- relation d’enseignement (enseignant- apprenant) 
- relation d’apprentissage (objet - apprenant) 
- relation didactique (enseignant - objet) 

 
• Stratégie d’apprentissage : ensemble d’opérations et de ressources 

planifié par l’apprenant dans le but de favoriser au mieux l’atteinte 
d’objectifs dans une situation d’apprentissage. 

 
• Stratégie d’enseignement : ensemble d’opérations et de ressources 

planifié par l’enseignant pour l’apprenant. Elle doit respecter trois critères 
pour être efficace. 
- pertinence des activités par rapport à l’objectif visé. 
- prise en compte des types d’apprenants qui font l’apprentissage. 
- prise en compte des processus commandés par les méthodes, les 

approches pédagogiques ou l’utilisation des diverses techniques 
éducatives. 

 
• Texte (voir discours, énoncé) : on appelle ici « texte » tout énoncé 

compris entre deux arrêts de la communication, que cette dernière soit 
écrite ou orale. 
C’est la forme concrète sous laquelle se présente un discours. Il a un 
auteur et une structure l’organise comme un « tout de signification ». 
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  علوم و تكنولوجیا
   في نھایة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجيالكفاءات المستھدفة . 3

   الكفاءات العرضیة)1.3
   الكفاءات الریاضیة )2.3

  . الكفاءات في میدان األعداد والحساب)1.2.3
  . الكفاءات في میدان الھندسة)2.2.3
  . الكفاءات في میدان التحلیل)3.2.3
  . الكفاءات في میدان اإلحصاء واالحتماالت)4.2.3
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  العلوم التجریبیة
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  م البرنامج تقدی) 1.5
   عرض میادین التعلم )2.5

   التحلیل)1.2.5
   الھندسة )2.2.5
   اإلحصاء واالحتماالت)3.2.5

  
   توجیھات منھجیة خاصة. 6

  بناء المعرفة بدل تقدیمھا جاھزة . 1
  الممارسات في قاعة الدرس . 2
  دور األستاذ . 3
 دور التلمیذ . 4
  التقویم . 5

  عمل التربوي التقویم حجر الزاویة في ال)1.5
  بعد التعلم قبل التعلم ـ أثناء التعلم ـ:  فترات مخصصة للتقویم)2.5

  البرھان الریاضي و المنطق. 6
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  الوسائل التعلیمیة.8
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :توطئة

 إطار إصالح المنظومة التربویة إذ یتبنى المقاربة بالكفاءات وبناء أعّد ھذا البرنامج في

. التعّلمي/المعرفة كمنطلقات أساسیة لممارسات كل من األستاذ والتالمیذ في الفعل التعلیمي

غیر أّن التالمیذ . وھو موجھ باألساس إلى تالمیذ التعلیم المتوسط الذین مّسھم اإلصالح

 على دراسة ھذا البرنامج لم یمّسھم ھذا 2006/2007سیة المقبلون خالل السنة الدرا

اإلصالح في مرحلة التعلیم المتوسط، بل صادفوه  في السنة األولى ثانوي حیث وجدوا 

أنفسھم في ھذه السنة ملزمین بدراسة مضامین ریاضیة غیر منسجمة بصفة كلیة مع ما 

كل معطى یتعلق باإلحصاء أو  أّن مكتسباتھم كانت خلًوا من إذإضافة . تداولوه من قبل

باستعمال الترمیز العالمي أو من الممارسات التعّلمیة المرتبطة بالمقاربة بالكفاءات، وقد تّم 

التكفل بھم وفق إجراءات تتناسب مع وضعیتھم تمّثلت في شقین أحدھما یتعّلق بالمضامین 

، والشّق الثاني  فحذفت بعضھا وتم تخفیف بعضھا،المعرفیة الریاضیاتیة التي درسوھا

إّن ھؤالء التالمیذ ھم المقبلون . تمّثل في الممارسات التعّلمیة التي لم یعھدوھا من قبل

 على دراسة ھذا البرنامج، فھم بحاجة إلى إجراءات 2006/2007خالل السنة الدراسیة 

 لذلك سنفرد لھذه اإلجراءات وثیقة خارجیة نوضح فیھا. لتكفل بھم في ھذا المستوى أیضال

تكنولوجیات اإلعالم و االتصال كیفیة التكفل بھم نتطرق فیھا على وجھ الخصوص إلى 

في التعلیم، تذبذب العّینات، استقرار التواترات، الممارسة في القسم، یستعین بھا كل من 

و ذلك في انتظار وصول تالمیذ سنوات األستاذ والتلمیذ في اجتیاز ھذه المرحلة االنتقالیة، 

  .2007/2008 التعلیم الثانوي في الدخول المدرسي اإلصالح إلى
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    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مقدمـة. 1
یدخل إعداد برنامج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي لشعب العلوم التجریبیة، ریاضیات تقنیة 

وریاضیات المنبثقة من الجذع المشترك علوم وتكنولوجیا في إطار المنظور العام إلصالح 

و ھو یسعى إلى استمرار . المنظومة التربویة، سواء من حیث المنطلقات أو من حیث المبررات

 األولى ثانوي، ضمن مسلك یأخذ غایة السنةعّلمات التي شرع فیھا منذ المرحلة االبتدائیة إلى الت

كما یجعل من حّل المشكالت  .بعین االعتبار التعلیم الحلزوني والمقاربة بالكفاءات وبناء المعرفة

واقع أو التي التعّلمي خاصة تلك المشكالت المستمدة من ال/مسرحا لكثیر من عملیات الفعل التعلیمي

إّن ممارسة حّل ھذه المشكالت تساعد التلمیذ على تكوین نظرة أكثر إیجابیة إزاء . لھا عالقة بھ

أنھا تستمد مواضیعھا من الواقع الذي نعیشھ زیادة على مساھمتھا في بناء  الریاضیات على أساس

قوة معالجة أكبر الفكر، وأنھا لغة مھیكلة بتسلسل منطقي یعمل على تجریدھا بقصد إعطائھا 

للمساھمة في مختلف النشاطات اإلنسانیة، وبالتالي یجعلھا فضاء یستجیب لفضولھ العلمي و ینمیھ 

  . كما یمّیزھا باعتبارھا تعالج مواضیع دائمة النمو والتطور واالرتقاء. فیھ

یشترك ھذا البرنامج مع برنامج السنة األولى جذع مشترك علوم وتكنولوجیا في األسس 

إّن ھذا البرنامج یعتبر أّن للتلمیذ میال بشكل أو بآخر نحو المواد . علیمیة التي ُبِنَي علیھا كل منھماالت

العلمیة، ھذا المیل الذي كان قد بدأ في التبلور منذ السنة األولى ثانوي، لذلك تّم تقسیم مواضیعھ 

ُیعتبر ھذا التقسیم أحد . تضمن ثالثة میادین للتعّلم ھي التحلیل، الھندسة، اإلحصاء واالحتماال

العوامل التي تستجیب لرغبة التلمیذ في بدایة التخصص ابتداًء من ھذا المستوى الدراسي، باعتبار 

أّما . أّن كل میدان من میادین التعّلم الثالثة المعتمدة في ھذا البرنامج ھو فرع من أفرع الریاضیات

 البرنامج یتبنى تلك التي ُشرع فیھا منذ السنة التعّلمي فإّن/فیما یخّص ممارسات الفعل التعلیمي

األولى ثانوي وھذا قصد ترسیخھا عند األستاذ والتلمیذ من جھة، ومن جھة أخرى یتجھ نحو 

تھذیبھا في بعض جوانبھا خاصة في ممارسة البرھان والتحریر الریاضیاتي وفي معالجة الجانب 

یات تتطّلب منھ مناقشة نصوص ریاضیاتیة النظري للماّدة، حیث یجد التلمیذ نفسھ أمام وضع

وتقییمھا والبرھان على صّحتھا والمصادقة علیھا ) إلخ... مخّمنات ـ مبرھنات ـ براھین ـتعاریف (

إّن تعامل التلمیذ مع ھذا الجانب النظري للماّدة یتفاوت من شعبة إلى  .وصیاغتھا أو إعادة صیاغتھا

  .          عند تالمیذ شعبة الریاضیاتذروتھ صللیأخرى حسب مكانة الریاضیات في كل منھا 

یبقى ھذا البرنامج كسابقھ عقدا تعلیمیا یعمل األستاذ في إطاره بحیث ینطلق من اختیاراتھ، ومن    

وفي سیاق ذلك، علیھ أن یدرك أنھ بتطبیق توزیعھ . مضامینھ التعلمیة، ومن توجیھاتھ لیبني تعلیمھ
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لألمثلة واألنشطة التي یختارھا، و بالتعابیر اللغویة المجازیة التي السنوي للبرنامج، وبمعالجتھ 

م ّویوظفھا، وبأسلوبھ الخاص الذي یعرض بھ تاریخ بعض األفكار الریاضیاتیة، وبالطریقة التي یق

بھا تعّلمات تالمیذه، وبالكیفیة التي یعاملھم بھا، بھذا كلھ یجسد صورة حیة عن الریاضیات لدى 

  .ھؤالء التالمیذ

  :مالمح التخرج من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي.2
یساھم تدریس الریاضیات في الجذع المشترك علوم و تكنولوجیا و الشعب المتفرعة عنھ إلى     

تحقیق مالمح التخرج في نھایة ھذه المرحلة التي تعتبر تتویجا لكل مراحل التعلیم السابقة لھ و 
  :امعي أو مباشرة الحیاة المھنیة و تتمثل ھذه المالمح في القدرة علىقاعدة االنطالق للتعلیم الج

 .  حل مشكالت ×
 . مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمیة في التعلیم الجامعي ×
 . التعلم الذاتي المستمر و البحث المنھجي و االبتكار ×
 . مزاولة تكوین مھني متخصص یؤھلھ إلى االندماج في الحیاة العملیة ×
 نقد الموضوعي و التعبیر عن المواقف و اآلراء و استخدام مختلف أشكال التواصل      ال ×

 .     و وسائلھ
 
  ـــــــــــ: الكفاءات المستھدفة في نھایة التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي .3 

  Éالكفاءات العرضیة  )1
تنمیة الكفاءات العرضیة یساھم تدریس الریاضیات في التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي في 

  :التالیة
التمییز بین النصوص الریاضیاتیة كالتعریف و .(  فھم التركیب الریاضیاتي وطبیعة البرھان فیھ×

  ، توسیع خاصیة أو قاعدة، إجراء تعمیم، ھیكلة... الخاصیة و النظریة 
 )لبحث فیھاالمكتسبات في تسلسل و تناسق، وضع موضع الشك األفكار غیر المبرھن علیھا و ا

فھم المعطیات، حصر المعطیات المفیدة لحل مشكل، ترییض .(  التفكیر المنطقي وحل المشاكل×
و نمذجة الوضعیات، وضع تخمینات، وضع خطة إلنجاز عمل، حصر الحجج و المبررات و 

 )تنظیمھا في تسلسل استنتاجي، اختیار إجراء مناسب و السیر فیھ نحو تحقیق الھدف
دقة المالحظة، فھم رسالة و تحلیلھا، ضبط .(لسلیمة في التعلم وعادات العمل الفّعال  التوجھات ا×

األفكار األساسیة في نص أو في محاورة، البحث عن المعلومات الضروریة للقیام بعمل ما، العمل 
 )الفردي الجماعي، روح المبادرة

 التي تساعد على ربط الجمل التحكم في المفردات اللغویة.(  التبلیغ بواسطة التعبیر الریاضي×
االستنتاجیة، تحریر برھان أو نص حجج أو تبریرات أو تفسیرات أو شروحات، تحریرا سلیما لغة 
و معنى، إجراء حوار أو مناقشة حول موضوع ذو طابع عام، ثقافي أو اجتماعي أو علمي، إنجاز 

 نصوص، توظیف رسومات أو تمثیالت بیانیة أو جداول قصد تلخیص وضعیة أو أفكار أو
  )تكنولوجیات االتصال في الوصول إلى المعلومة و التبلیغ
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 تقدیر وتذوق جمال الریاضیات والرغبة في توظیفھا و مواصلة دراستھا أو دراسة میدان قریب ×
تقدیرھا لذاتھا و لدورھا و استعمال مكتسبات ریاضیاتیة لمعالجة مسائل مرتبطة بالعلوم .(منھا

  ).لوم اإلقتصادیة أو العلوم الفیزیائیة او العلوم الطبیعیةاإلجتماعیة أو الع
   الكفاءات الریاضیة    )2

 .في میدان األعداد و الحساب )1.2
å معرفة و استعمال خواص األعداد الطبیعیة و الصحیحة النسبیة .  
çمعرفة واستعمال األعداد الحقیقیة و األعداد المركبة .  
éجحات ترییض وضعیات بواسطة معادالت أو مترا.  
èالتمییز بین المجھول والمتغیر والوسیط .  

            êتوظیف معادالت و متراجحات في حل المشكالت .  
 .في میدان التحلیل )2.2

åإدراك مفھوم الدالة بجوانبھ الثالثة، البیاني و الجبري و الحسابي .  
çترییض وضعیات باستخدام الدوال .  
éھا بوضوح و دقة معرفة التعابیر البیانیة و التعامل مع.  
èتوظیف الدوال لحل مشكالت .  
ê أنواعھا، خواص تحلیلیة، الحساب التكاملي و تطبیقات لھ(  دراسة الدوال.( 

 .في میدان الھندسة )3.2
åحل مسائل متعلقة باألشكال الھندسیة المألوفة في المستوي وفي الفضاء .  
çحث عن مجموعات  إنجاز اإلنشاءات الھندسیة األساسیة وإنشاءات مركبة و الب

  .النقط
éحل مسائل تتعلق بالھندسة التحلیلیة في المستوي و في الفضاء .  
è اإلزاحات، ضد اإلزاحات،التآلف، ( التعرف على بعض التحویالت النقطیة

 .  و توظیفھا في حل مسائل ھندسیة) التحاكي
 .في میدان اإلحصاء و االحتماالت )4.2

    å راج مؤشرات الموقع و مؤشرات التشتتالتعرف على سلسلة إحصائیة و استخ.  
    çنمذجة وضعیات قصد إجراء دراسة إحصائیة .  
    éاستخدام تعابیر بیانیة مختلفة للداللة على معطیات أو مؤشرات أو نتائج .  
    è نموذج ریاضي(  التعرف على تموج العیینات و بناء نموذج االحتمالي.(  
    êئیة و نموذجھا االحتمالي الربط بین معطیات تجربة عشوا.  
    ëإدراك مفھوم االحتمال و ممارسة الحساب االحتمالي .   
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 .فیما ما یتعلق باإلنشاء الریاضي و البرھان و توظیف المنطق )5.2
       åمعرفة أنماط البرھان و التمییز فیما بینھا و ربط كل منھا بصیغتھ المنطقیة.  
      çما في بناء براھین ریاضیة في كافة میادین  توظف المنطق الریاضي توظیفا سلی

  .التعلم
éو الربط لبناء استنتاجاتبدقة   المالحظة.  
è التعبیر مشافھة، بدقة و وضوح وباختصار و تسلسل منطقي عن األفكار الریاضیاتیة 

  .قصد تبلیغھا
êالتقییم و النقد البناء لنصوص ریاضیاتیة .  
ëي دقة البرھان و جزالتھ و تسلسلھ المنطقي استشعار و تذوق الجمال الریاضیاتي ف. 
í تحریر نص ریاضي تحریرا سلیما، لغة و معنى و مبنى، سواء تعلق األمر ببرھان 

                                      .أو وصف أو تفسیر أو شرح أو تقدیم حجة
 .فیما ما یتعلق بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال )6.2

åیة و البیانیة في بناء تعلمات بما فیھا بناء برامج بسیطة و  استعمال الحاسبتین العلم
  .حل مسائل في الحساب و الدوال و اإلحصاء و االحتماالت

ç استعمال برمجیات الھندسة الدینامیكیة و المجدوالت و راسمات المنحنیات ومواكبة 
  .تطوراتھا
éاضیات استعمال اإلنترنت للبحث في مواضیع ریاضیاتیة أو مرتبطة بالری.  
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الكفاءات الریاضیة المستھدفة في نھایة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام . 4

والتكنولوجي لشعب علوم تجریبیة ـ تقني ریاضي ـ ریاضیات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُتعتبر السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بین بدایة المرحلة الثانویة 
ویفترض ھذا لبرنامج أّن التلمیذ قد اكتسب، في السنة األولى ثانوي، زادا معرفیا یؤھلھ . ونھایتھا

ك ینبغي تحقیق مجموعة من لمواصلة بلورة میلھ نحو االھتمام بالمواد العلمیة، ولتجسید ذل
  :  الكفاءات لدى ھذا الصنف من التالمیذ حسب الجدول اآلتي

   É:جدول الكفاءات المستھدفة

  التحلیل

 .دراسة اتجاه تغّیر دالة باستعمال دوال مرجعیة .1
 .تمثیل دوال انطالقا من تمثیالت بیانیة لدوال مرجعیة .2
 .ب الداّلة المشتّقةالتعّرف على اشتقاقیة دالة عند قیمة حقیقیة وحسا .3
 .باستعمال المشتقات) البحث عن القیم المثلى(حّل مسائل االستمثال  .4
 . حساب نھایات داّلة ودراسة سلوكھا التقاربي باستعمال ھذه النھایات .5
 .التعّرف على طبیعة متتالیة عددیة و دراسة اتجاه تغیرھا .6
  .حّل مسائل باستعمال المتتالیات .7

  الھندسة

أو ثالث نقط واستعمال خواصھ في حّل مسائل /على ُمَرجَِّح نقطتین وممارسة الحساب  .1
 . ھندسیة

 .تنمیة تصور األشكال في الفضاء .2
 .استعمال المنظور المتساوي القیاس لتمثیل األشكال في الفضاء .3
 .التعّرف على األوضاع النسبیة في الفضاء .4
 .ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء .5
 .ب الشعاعي في الھندسة التحلیلیة في المستوى وفي الفضاءممارسة الحسا .6
 . حّل معادالت ومتراجحات مثّلثیة .7
  .أو التحویالت النقطیة/حل مسائل ھندسیة باستعمال الُجداء السّلمي و .8

اإلحصاء 

  واالحتماالت

 .تمثیل سلسلة إحصائیة بیانیا .1
 .ت وتفسیر ذلكتلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة مؤّشرات الموقع ومؤشرات التشّت .2
 .تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة مخطط بعلبة .3
 ممارسة المحاكاة  و وضع نموذج ریاضي كمدخل لالحتماالت .4
  .ممارسة الحساب االحتمالي على فضاء احتمال منتھ .5

تكنولوجیات 

  اإلعالم 

  .شكلةأو البیانیة لبناء تعّلمات وإلجراء حسابات قصد حل م/استخدام الحاسبة العلمیة و .1
للتجریب و التخمین و مقارنة نتائج  أو البیانیة/استخدام البرمجیات و الحاسبة العلمیة و .2

، مفھوم نموذج ریاضي(و التصدیق و إلجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفھوم جدید 
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  ...)االحتمال،  واالتصال
  .أو الحاسبة البیانیة الستخراج منحنى دالة قصد استغاللھ/توظیف البرمجیات و .3
مجیات و الحاسبة البیانیة لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشّتت توظیف البر .4

لسلسلة إحصائیة أو الستخراج تمثیالت بیانیة أو مخططات خاصة بھذه السلسلة ثّم 
 .استغاللھا

  .توظیف برمجیات الھندسة الدینامیكیة قصد حّل مسائل ھندسیة .5

  المنطق 

والبرھان 

  الریاضیاتي

 .اطھممارسة البرھان بمختلف أنم .1
 .صیاغة نصوص ریاضیاتیة بصورة سلیمة .2
 . التمییز بین أنماط البرھان الذي یمارس في ھذا المستوى .3
  .تنمیة تصور التلمیذ للجانب النظري في البناء الریاضیاتي وترسیخھ لدیھ .4
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ّللة  تخص الشعبتین ریاضیات و ریاضیات ظاألجزاء الم:  مالحظة
 المظّللة والتي تشمل في نفس الوقت بینما األجزاء. تقنیة

   .تخص الشعبة الریاضیة فقط(*) على العالمة 
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    Éتقدیم البرنامج   ) 1.5

 التي تعطي األولویة لدور التلمیذ في المقاربة بالكفاءات          تم بناء ھذا البرنامج وفق 
ففي . ا، ولكن دون إھمال لھابناء المعرفة و توظیفھا أكثر من إعطائھ األولویة للمعرفة ذاتھ

وعلیھ .    إطار ھذه المقاربة، ال یمكن إدراج موضوع ما دون وجود مبررات وجیھة لذلك
فإن التعّلمات التي یتلقاھا التلمیذ تستمد مبرراتھا، في ھذا البرنامج،من كونھا تنطلق من 

ى سلوك الفرد على أنھ األبحاث الحدیثة في علوم التربیة و المبنیة على أسس تعلیمیة تنظر إل
نشاط متناسق و واع وھادف، كما تعكس ھذه التعّلمات وجود غایات تھدف المدرسة إلى 

  .تحقیقھا
إّن ھذه التعّلمات ال تنطلق بإعطاء التعریف أو عبر سلسلة من األمثلة التي تمثّلھا، بل 

ضع فرضیات و  مشكل مرتبط بواقع التلمیذ لیجد نفسھ و ھو یبحث فیھ، ی- تنطلق من وضعیة
یقترح حلوال ویبرر خطوات ویجرب خوارزمیات و یناقش اقتراحات و یخّمن نتائج، 

وبھذا یصبح في وضع استحوذ فیھ المشكل على تفكیره من . فیصادق على ھذه ویدحض تلك
جھة، و من جھة أخرى یكون ھو قد احتضن ھذا المشكل و تمّلكھ لیصبح قضیة تعنیھ بصفة 

 یدرك في نھایة المطاف أّن مكتسباتھ ال تسمح لھ بحّل ھذا المشكل و مباشرة، خاصة عندما
حتى إن سمحت لھ بذلك، فإّنھا تبقى محدودة و عاجزة عن تمكینھ من إعطاء حلول خبیرة، و 
عندھا یشعر بالحاجة إلى تناول المفھوم الجدید موضوع الدراسة ، و ھو بھذا یكون قد وجد 

نشیر ھنا إلى أّن إتباع ھذا المدخل المحسوس . و بصدد جنیھامبررات وجیھة للتعّلمات التي ھ
في التطرق إلى المفاھیم الجدیدة في البرنامج لیس باألمر الھین في جمیع المواضیع نظرا لما 

  . یحفھ من مصاعب تحتاج إلى تذلیل، فضال عن كونھ غیر ممكن في بعض الحاالت
 التعلیم الحلزوني في معالجة المفاھیم فیتعھد          إضافة إلى ما سبق فإن البرنامج یعتمد

تلك التي درست في المرحلة المتوسطة بالعودة إلیھا من خالل أنشطة جدیدة تتوسع فیھا ھذه 
المفاھیم فیتطرق إلى جوانب جدیدة منھا و یربطھا ببعضھا كما ھو الحال بالنسبة لموضوع 

لتحلیل و موضوع اإلحصاء الذي الدوال الذي یتوسع و یربط في ھذا المستوى بدراسة ا
یتوسع ویربط باالحتماالت و موضوع الحساب الشعاعي والھندسة التحلیلیة الذي یتوسع ھنا 

  .إلى الفضاء
:          إن تصنیف المواضیع التي یتطرق إلیھا ھذا البرنامج ضمن ثالثة میادین ھي

دف إلیھ تجسید مبدأ التعلیم  یھدف من جملة ما یھاإلحصاء واالحتماالت، الھندسة، التحلیل
الحلزوني، و ھذا ال یعني بأي حال من األحوال أن تدریس مواضیع أي میدان یتم بمعزل عن 

  .   مواضیع المیادین األخرى، بل یحدث ذلك في كنف االنسجام و التكامل فیما بینھا
ى ترسیخ العمل ، فإن البرنامج یعمل علالبرھان والتحریر الریاضیاتي         أما فیما یخص 

فیھما بمواصلة االستدالل الریاضیاتي و صیغ متنوعة للتحریر یظھر فیھا بشكل جلي 
توظیف بعض الكلمات و التعابیر المفصلیة مثل نعلم أن، لدینا، إذن، منھ، و علیھ، نالحظ 

، بالجمع طرفا لطرف، بالضرب طرفا لطرف، برفع الطرفین )نستنتج أن... و ... من (أن، 
  .إلخ... ، بتربیع الطرفین،... إلى الطرفین، بضرب الطرفین في... ، بإضافة  ... ةقوإلى 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11 

إّن استعمال مثل ھذه التعابیر یسمح للتلمیذ بتوظیف بعض مفاھیم المنطق، كالفصل و الوصل 
و ... ) فإن ... إذا كان ( و االستلزام الذي یستمر التطرق إلیھ في ھذا المستوى بمعنى العبارة 

، كما یسمح لھ باكتشاف و بناء صیغ تعبیریة تخفي ... )إذا و فقط إذا كان ( ؤ المنطقي التكاف
و بطبیعة الحال، یتطرق األستاذ إلى ھذه األمور عند معالجتھ ألي موضوع من . ھذه المعاني

و نؤكد ھنا على . البرنامج بصفة مستمرة، ویواصل تقریبھا إلى مبادئ المنطق المرتبطة بھا
ل مع مفھومي المكممین الكلي و الوجودي یتم بشكل ضمني في التعابیر الریاضیاتیة أن التعام

غیر أن استعمال رمزیھما غیر وارد في ھذا البرنامج وبالنتیجة أضحى استعمال الترمیز 
  .المنطقي لكتابة القضایا غیر وارد أیضا

 إلى االستمرار في  فإن البرنامج یسعىتكنولوجیات اإلعالم واالتصال،         و في باب 
استعمال الحاسبة العلمیة والحاسبة البیانیة واستخدام البرمجیات التي تساعد على إعطاء 

كما یسعى إلى استخدام برمجیات الھندسة الحركیة و . المنحنیات، قصد استغاللھ
المجدوالت،و ذلك لتسھیل الحصول على النتائج خالل البحث في مشكل، سواء تعلق األمر 

ب أو بالتمثیالت البیانیة في الدوال أو في اإلحصاء واالحتماالت، كما تستعمل عند بالحسا
  .معالجة بعض المفاھیم الریاضیاتیة كمفھوم العدد المشتق ومماس منحنى دالة

        
 من حیث أنھ یوسع مداه من للتقویم         إّن ھذا البرنامج یعطي، كسابقھ، أھمیة خاصة 

إلى التساؤل حول المفاھیم و " ھل جواب التلمیذ صحیح؟ " لقدیم الجدید اإلجابة عن السؤال ا
اإلجراءات التي اكتسبھا و إلى التكفل بالصعوبات التي تعترضھ و األخطاء التي یرتكبھا و 
تثمین الحلول التي یقترحھا و األفكار التي یعرضھا مرورا بتقدیر المجھودات التي یبذلھا و 

  .  تقویم مواقفھ من محیطھ المدرسيیواظب علیھا، وصوال إلى
 من وسائلھ و أھدافھ الرئیسة في تعلیم و حّل المشكالت           یعتبر ھذا البرنامج مسألة 

تعلم الریاضیات باعتبارھا المسار الطبیعي للبحث و اإلبداع في المعرفة اإلنسانیة منذ الِقدم، 
ید مكتسباتھ الفعلیة في وضعیة فالبحث في مشكلة ُتعرض على التلمیذ یدفعھ إلى تجن

استكشافیة یدمج فیھا، إضافة إلى معارفھ الریاضیاتیة التي تشتمل على المفاھیم و المھارات 
حّل الحسابیة المتعلقة بالقوانین و الخوارزمیات، قدراتھ العقلیة و الوجدانیة لیجسد بذلك كفاءة 

  .  و الوصول إلى المعرفة بالمساھمة في بنائھاالمشكالت
، فھو بالمقابل ال االستعمالي والنفعي للریاضیات         وإذا كان ھذا البرنامج یھتم بالجانب 

 لھا، ولھذا الغرض یعمل األستاذ، عند معالجتھ ألي موضوع، على الجانب الّنظريُیھمل 
درست سابقا مع تقدیم برھانھا، .. .خاصیةتوجیھ التلمیذ نحو تقدیم صیاغة ذاتیة لمبرھنة أو 

وال یجعل ذلك مقتصرا على حصص الدروس . یوسع ذلك إلى عالقة ریاضیاتیة أو تعریفو
نسعى من خالل التكّفل بھذا . بل یمدده إلى عملیات تقویم تالمیذه التي یقوم بھا من حین آلخر

.الجانب إلى تحقیق الربط بین األسس الریاضیاتیة للمفاھیم والطرائق التي یكتسبھا شیئا فشیئا
      

قد أبرم عقدا تربویا معنویا مع     إّن األستاذ و ھو یطبق ھذا البرنامج مع تالمیذه یكون      
نفسھ و مع تالمیذه ومع الھیئة التعلیمیة التي یعمل بالتنسیق معھا و تحت إشرافھا، یلتزم 
بمقتضاه العمل على تحقیق استمراریة السیرورات التعلمیة المأخوذة في مراحل التعلیم السابق 

  .اصة مرحلة التعلیم المتوسطخ
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  :عرض میادین التعلم) 2.5
التفصیل، إلى المیادین الثالثة التي یتكون منھا ھذا البرنامج شيء من تتعرض ھذه الفقرة، ب   

حیث ُیمّھد لكل میدان بفقرة تصف أھم ما جاء بھ و تعطي نظرة مختصرة لھ و تشیر إلى 
عمودا خاصا بالمحتوى الریاضیاتي و عمودا العمل المنتظر فیھ، إضافة إلى جدول یضم 

ینص على الكفاءات القاعدیة یعمل األستاذ على تحقیقھا، حیث یمكن اعتبارھا مؤشرا للتقویم 
أما العمود الثالث فقد خصص لتقدیم بعض . یساعد األستاذ في تقویم تعّلمات تالمیذه

 و أحیانا أخرى الكفاءات التوجیھات و التعالیق التي تعني أحیانا المحتوى الریاضیاتي
أما القراءة . القاعدیة، و علیھ فقد صارت القراءة األفقیة ضروریة لفھم المراد من البرنامج

العمودیة لھ خاصة لعمود الكفاءات القاعدیة فھي تحقق تنظیم المعارف التي ینص علیھا 
فظ لھا وحدتھا في  و بما یح،البرنامج و تسلسلھا بما یجعلھا متجانسة و متناسقة و متكاملة

  .التناول
  

  التحلیل )1.2.5
É                                               

انطالقا من  التعریف الریاضیاتي المعتاد، نكتفي  نظرا لصعوبة تقدیم  مفھوم النھایة، في ھذا المستوى،   
سرعة المتوسطة إلى كالمرور من ال(بمقاربة تجریبیة و حدسیة  لھ  من خالل وضعیات ذات داللة 

 .تمھد لتقدیم مفھوم العدد المشتق) السرعة اللحظیة في الحركة المستقیمة
 یطلب التطرق إلیھ  لذا  مفھوم المشتق یشكل موضوعا أساسیا من البرنامج، تجدر المالحظة إلى أن

  . من استثماره طوال السنةنتمكنكي لمبكرا 
قدیم مفھوم نھایة متتالیة أو نھایة دالة في شعبتي ا لریاضیات تنقترح تعمقا أكثر عندما یتعلق األمر ب    

والریاضیات التقنیة، بتوظیف مكتسبات التالمیذ في السنة األولى ثانوي حول المسافة والمجاالت 
  .والحصر من خالل أمثلة بسیطة

  : تبرز في موضوع التحلیل النقط األساسیة اآلتیة
 .تجاه تغیرھا وتمثیلھا بیانیاتفكیك دالة إلى دوال مرجعیة لدراسة ا •
 .التعرف على دالة كثیر حدود وحل مسائل توظف فیھا المتراجحات من الدرجة الثانیة •
حساب العدد المشتق، تعیین معادلة المماس، حساب مشتقات الدوال المألوفة و توظیف إشارة  •

fالدالة المشتقة   .  و تعیین قیمھا الحدیةf في دراسة اتجاه تغیر دالة ′
حساب النھایات،  في ، استعمال النظریات األساسیة0xحساب نھایة منتھیة أو غیر منتھیة عند  •

 . النھایات في حاالت عدم التعییندراسة
 .∞−أو  ∞+عند )غیر منتھیة  أو(دراسة و التفسیر البیاني لنھایة منتھیة ال •
 .دالة لمنحنىمقارب مستقیم  ا معطى ھو مستقیمّنأ إثبات •
 .البحث عن مستقیم مقارب مائل لمنحني دالة •
 . متتالیةبةاالبرھان على رت •
 p حساب الحد العام ومجموع  وحسابیة أو ھندسیةمتتالیة   معطاة، ھي متتالیةّنّأالبرھان على  •

 .حدودھا عاقبا من متاحّد
   .(*)حساب نھایة متتالیة  •
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  توجیھات وتعالیق وأنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى المعرفي
r  

 عمومیات
 عملیات على الدوال

gf +، f⋅λ¤ 
 gf ×¤ 

g
f¤g fο.  

  
  
  
  

اتجاه التغیر 
والتمثیل البیاني 

للدوال من 
fالشكل k+ 

f⋅λ   gو fο  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

r  
 االشتقاقیة

 
  :العدد المشتق

  ، ریفالتع
  .ھندسيال التفسير

  
  

r  
تفكیك داّلة باستعمال الّدوال  •

 .المرجعیة
التعّرف على داّلة كثیر حدود  •

 .وعلى درجتھا
  
  
  
  
  
  
  
 

لة باستعمال دراسة اتجاه تغیر دا •
 .الدوال المرجعیة

تمثیل دالة بیانیا باستعمال الدوال  •
 .المرجعیة عندما یكون ذلك ممكنا

  
  
  
  
  
  
  
  
 
ستخدم فیھا معادالت تحّل مسائل  •
أو متراجحات من الدرجة /و

 .الثانیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

r  
حساب العدد المشتق لدالة عند  •

 .0xعدد حقیقي
  
  
  
  

r  
ó السنة  ننطلق من الدوال المدروسة في

  .األولى
ó قترح أنشطة تتطلب كتابة الدالة التناظریة ت

أو دالة كثیر حدود من الدرجة الثانیة على 
  .أشكال مختلفة حسب الھدف

ó عالج بعض األمثلة قصد توضیح أھمیة ت
g الدالة الذي تكون فیھI تعریف المجال fο 

  .معرفة
ó یمكن استعمال الترمیز f(I) لنشیر إلى 

  .f بالدالة Iمجموعة صور عناصر
  
ó لدوال من  مضادةق إلى دراسة أمثلةنتطّر 

gf: الشكل +، gf  ال یمكن إعطاء ×
 . قواعد حول اتجاه تغیرھا

ó بیانیا الدوال ّثل نمf k+ ،fλ ونوسع ذلك ،
)، fإلى الدوال  )bxfx +→ ،
( ) kbxfx  علما أّن  التمثیل البیاني →++

  .لوم معfللدالة 
ó  فیما یتعّلق بالّدالةg fο نكتفي بالحالة التي 

  .  رتیبتینg و fیكون فیھا كل من 
ó  توظف شفعیة دالة أو دوریتھا قصد

استعمالھما القتصار الدراسة أو لتبریر تناظر 
 .يمنحن

 
ó  إشارة ثالثي  تحدیدصبح ینعمل على أن 
 أثناء التلمیذ عند  آلیاة الثانیةحدود من الدرجال

 .حّل ھذا النوع من المسائل
ó  تدریبمثل ھذا النوع من المسائل فرصة لی 

التالمیذ على استعمال الحاسبة البیانیة لحل 
 .معادلة من الدرجة الثانیة

 

r  
ó یمكن مقاربة العدد المشتق بیانیا بعدة طرق   ،
من السرعة ذلك المرور  علىنقترح كمثالو

المتوسطة إلى السرعة اللحظیة في الحركات 
المستقیمة حیث نبدأ بتلك التي معادالتھا 

  .من الدرجة الثانیةالزمنیة للحركة 
ó ر مسألة وجود العدد المشتقاثت( *) .  
ó نعرف العدد المشتق للدالةf 0 عندx بأّنھ 

 : دالةللھیة النھایة المنت
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  الدالة المشتقة 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

الربط بین إشارة 
المشتق واتجاه 

  .التغّیر
  
  
  
  
r  

  النھایات
  
لنھایات والسلوك ا

التقاربي لمنحنى 
  .دالة

 .حساب النھایات
  
  

  
  
  
  
  
 
 .ماسلُملمعادلة تعیین  •
  
  
  
  
  
  
  
  
 حساب مشتقات الدوال المألوفة •
 x xa ؛ nxx 1x؛→

x
a؛  

  sinx xa ؛cosx xa.   
  
 :حساب مشتقات الدوال  •

gf + ،gf ×،1
g
،f

g
. 

( )x f ax b+a 
  

  

 تعیین اتجاه تغیر دالة •
استعمال المشتق لتعیین القیم  •

 .الحدیة لدالة
حل مسائل تستخدم فیھا دوال  •

 .   ودوال صماءناطقة 
  
r 

 xحساب نھایة دالة عندما یؤول •
+ أو إلى 0xإلى   - أو ¥ ¥. 

 
 x نھایة دالة عندما یؤولمعرفة •

+ أو إلى 0xإلى  - أو ¥ ¥. 
  
  
 

( ) ( )0 0f x h f x
h

+ -  h a  لّما یؤول h 0إلى   

  0x قابلة لالشتقاق عندfنقول عندئذ إّن 
)بالرمزfةرمز للعدد المشتق للّدالون )0f x¢.  
  
ó  تفّسر قابلیة االشتقاق للدالةf  ُمماس بوجود
) معامل توجیھھ ھو ھا البیاني،تمثیلل )0f x¢.  

ثّم یتم إجراء التقریب الخطي لھذه الّدالة 
      :بواسطة الدالة التآلفیة  0x بجوار القیمة

( )( ) ( )0 0 0x f x x x f x¢ - +a   
):       أي  ) ( )( ) ( )0 0 0f x f x x x f x¢» - +  

  :في الحاسبة البیانیة
       . ذلك لتوضیحZoomباللمسة نستعین  
  
ó ینالرمزستعمل نجعل التلمیذ ی f ¢، ( )f x¢  
 . یمّیز بینھماو
ó   
ó االشتقاق مطابقة یةبلامجموعة ق نالحظ أّن 

لمجموعة التعریف في كل أنواع الدوال 
ة في ھذا المستوى ماعدا دالة الجذر قررالم

 .التربیعي
ó   
ó  نجد في استخراج قواعد حساب مشتقات

ھذه الدوال فرصة یمارس فیھا التلمیذ 
 .البرھان

 
ó تجاه تغیر دالة ختار أمثلة ندرس فیھا ا ت

  .كثیر حدود أو دالة ناطقة
ó   تقترح أنشطة تھدف إلى استنتاج حصر

  .دالة على مجال بثوابت أو دوال بسیطة
ó التي نبحث فیھا " االستمثال"عالج مسائل  ت

  .عن القیم الُمثلى  التي تحقق المطلوب
r 
ó  نقترح في البدایة أمثلة حول حساب

xالنھایات عندما  ® +  ثّم عندما ¥
0xx →< 0  ثّم عندماxx →>. 
ó  یقتصر تطبیق تعریف النھایة، باستعمال

المجاالت، على أمثلة للدوال المرجعیة 
 .كتفسیر للمقاربة التجریبیة والحدسیة للمفھوم

x ax b+a،2x xa،1x
x

a،
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r 

 المتتالیات العددیة
 

  .تولید متتالیة عددیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب نھایة دالة ناطقة عندما حسا •
  حد a، حیثaإلى xیؤول 

 .لمجموعة تعریف ھذه الّدالة
  
التفسیر البیاني لنھایة غیر منتھیة  •

 .0xإلىxلدالة عندما یؤول 
  
 
 وجود مستقیم معرفة شرط •

مقارب للمنحني یوازي أحد 
 .المعلممحوري 

تبریر أن مستقیما معلوما ھو  •
 . مستقیم مقارب

  .البحث عن مستقیم مقارب مائل •
  

 استعمال النظریات األولیة •
المجموع؛ الُجداء؛ المقلوب؛ ( 

  .لحساب نھایات) حاصل القسمة
  
 عدم إزالةحساب نھایات ب •

  .التعیین
  
  
  
  
r  

 .ظاھرة بواسطة متتالیةوصف  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

x xa.  
  
  
  
  
  
  
ó بیانیة لتخمین وجود  یمكن استعمال حاسبة

مستقیم مقارب بالبحث المتكرِّر عن معادلتھ 
baxyالتي تكون من الشكل(  ثّم ) =+

 .تبریرھا فیما بعد بالحساب
 
ó عند  تبریر قواعد حساب النھایات یطلب

حرص على مع ال ،لنظریات األولیةااستعمال 
ختار ت والتطبیق السلیم لھا من قبل التلمیذ، 
 تناظریة لذلك أمثلة لدوال كثیرة حدود ودوال

 .ودوال ناطقة أخرى
 
ó مختارةأمثلةب عدم التعیین تتوضح حاال  ،

ونذكر ھنا بأّن التركیز على تقنیات الحساب 
الجبري في تحویل عبارة أمر یساعد التلمیذ 

 تجاوز الصعوبات التي یمكن أن على
  .تعترضھ في إزالة حاالت عدم التعیین

  
r  
ó  بالدلیلندرج الترمیزnu ونسجل أّن 

)اإلشارة إلى الترمیز الدالي  )nu)  المستخدم
وتوظیفھ في بعض ) في الحاسبات البیانیة

 األحیان یساعد التلمیذ على استخدام ھذه
الحاسبات، حیث تظھر عندئذ المتتالیة كدالة 

 ونوضح الفرق بین المتتالیة ¡ نحو Nمن 
uوالحد nu الذي دلیلھ n.  
ó نقترح أنشطة حول ظواھر متقطعة تِِِؤدي 

)إلى عالقات من النوع  )nfun  أو =
( )nn ufu =+1.  
ó  نحسب حدود متتالیة بواسطة مجدول أو

  .حاسبة بیانیة
ó بواسطة ،نقترح توضیحات بیانیة مختلفة 

)النقط  )nn unM  أو بواسطة النقط ;
( )1; +nnn uuMبالید،في حالة متتالیة تراجعیة  

 .أو بالحاسبة البیانیة أو باستعمال البرمجیات
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   اتجاه تغیر متتالیة -
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المتتالیات الحسابیة
  
  
  
  
  

  المتتالیات الھندسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منتھیة النھایة غیر ال
  .لمتتالیة

  
  المتتالیات المتقاربة

  
  
التعّرف على اتجاه تغیر متتالیة  •

( )nuابتداًء  من رتبة معینة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 .التعّرف على متتالیة حسابیة •
حساب الحد العام لمتتالیة حسابیة  •

 .nبداللة 
ا متعاقبا  حًدpحساب مجموع  •

 .من متتالیة حسابیة
  
 .التعّرف على المتتالیة الھندسیة •
حساب الحد العام لمتتالیة ھندسیة  •

 .nبداللة 
 حًدا متعاقبا pحساب مجموع  •

  .من متتالیة ھندسیة
  
  

ó حساب نھایة متتالیة عددیة.  
  
  
حساب نھایة متتالیة باستعمال  •

 األدنى د األعلى، الحدت الحنظریا
 .والحصر، في حساب النھایات

(*) 
   
  
  

ó أمثلة لمتتالیة غیر رتیبةجدرت . 
 
ó  نعتمد في دراسة اتجاه تغیر متتالیة على: 
nn اشارة الفرق - uu −+1.  
  حیث f أو اتجاه تغیر الدالة -

   ( )nfun =.  

ن المقارنة بی على  أو-
n

n

u
u في حالة ما  (1 و+1

  ).إذا كانت المتتالیة ذات إشارة ثابتة
  
 
 
ó  بواسطة ) أوھندسیة(نعرف متتالیة حسابیة

یسمى ) qأو (rحّدھا األول و عدد حقیقي
  .أساس المتتالیة

ó  یمكن اقتراح تطبیقات من الحیاة العملیة
 .وضعیات المیة قدرة التلمیذ على نمذجةلتن
  

  

ó  ؤول حدھا العام ی متتالیة عددیة نھایةتخمین
 على  یمكن أن نختار كمثال.إلى ما ال نھایة

  .1 أساسھا أكبر من ذلك نھایة متتالیة ھندسیة
ó  نختار أمثلة بسیطة یقود حساب الحدود

  (*).المتتابعة لھا إلى ھذا التخمین
ó نقول عن متتالیة :نستعمل التعریف التالي 
 إذا وفقط إذا كان كل مجال lھا متقاربة نحو ّنإ

 یشمل أیضا كل حدود المتتالیة lمفتوح یشمل  
  (*).ابتداء من رتبة معینة 

ó  نضع حیز التطبیق ھذا التعریف في
الحاالت البسیطة ونعطي على األقل مثاال 

نطبق على المتتالیات .على عدم تقارب متتالیة
 النھایات المشابھة المتعلقة بنھایات الدوال

(*)  
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                É  الھندسة  )2.2.5
                                   

أسس ...  كمبرھنة طالیس و تشابھ أشكال و مبرھنة فیتاغورس ولھندسیة اتشكل بعض المفاھیم
  .الكفاءات التي تنمو بالھندسة الشعاعیة و الھندسة التحلیلیة

 : الھندسة النقط اآلتیة میدانفقرات تبرز أساسا في مختلف
ة ة نقط أو تالقي مستقیمات ودراسیلھ إلثبات استقاماإنشاء مرجح وحساب إحداثیاتھ و استعم •

 ).في الھندسة المستویة(  مجموعات نقط
) جمع األشعة وضرب شعاع بعدد حقیقي(توظیف خواص العملیات على األشعة في الفضاء  •

 .دون التطرق إلى أیة دراسة نظریة
مستویات مستو مواز ألحد ل تعیین معادلة الفضاء، إحداثیاتھا في معلم في أعطیت نقطة تعلیم •

 .لمسافة إلیجاد معادلة مجموعة نقطیة، استعمال دستور ااإلحداثیات
 . استعمال خواص الزوایا الموجھة إلثبات تساوي زوایا •
 . c= b sinx + a cosxو حل المعادلة  حل معادالت ومتراجحات مثلثیة بسیطة  •
حساب الجداء السلمي في المستوي واستعمال خواصھ إلثبات عالقات تعامد وحساب مسافات  •

 .دائرةلمستقیم أو معادلة لعادلة  زوایا وتعیین م أقیاسأو
 .ھندسيتعیین محل  •
 .حل مسائل حول اإلنشاءات الھندسیة •
 .استعمال خواص التحاكي إلثبات استقامیة نقط •
 .وجوهنشاء مقطع مستو لمكعب و لرباعي إ •
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  توجیھات وتعالیق وأنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى المعرفي
r 

 في المرجح
 مستويال
  
  
  
  
  
r  

  الھندسة الفضائیة
  
 

  المقاطع المستویة
  

  
الحساب الشعاعي 

 في الفضاء
  
  
  
  
  
  
  

 التعلیم في الفضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المسافة بین 
  نقطتین

  
  
  
  
  

 
 ثالث  مرجحإنشاء مرجح نقطتین، •
  .نقط

 .حساب إحداثیات المرجح •
ة نقط یاستعمال المرجح إلثبات استقام •

 .أو تالقي مستقیمات
  
  
  

 .إنشاء مقطع مكعب بمستو •
 .إنشاء مقطع رباعي وجوه بمستو •

  
  

ممارسة الحساب الشعاعي في  •
  .الفضاء

استعمال األشعة إلثبات توازي  •
 . واستقامیة ثالث نقطشعاعین

البرھان على أّن أشعة من نفس  •
 .المستوي

  
  
  

 . إحداثیاتھاأعطیت نقط علیمت •
 
تعیین معادلة لمستو مواز ألحد  •

 .مستویات اإلحداثیات
نقطة بتعیین معادالت مستقیم معّرف  •

 . لھو شعاع توجیھ
إثبات أّن أشعة معطاة تنتمي إلى نفس  •

 . المستوي
  
  
  
  
  
استعمال مبرھنة فیثاغورس إلیجاد  •

 .المسافة بین نقطتین
استعمال دستور المسافة بین نقطتین  •

ادلة مجموعة نقط تحقق لتعیین مع
 .خاصیة ما

 
 

  
توظیف نظریة طالیس في إنشاء مرجح  •

 .نقطتین
یمكن استعمال خاصیة التجمیع في إنشاء  •

 .مرجح ثالث نقط أو أكثر
  .تتم دراسة المرجح في المستوي •
  لدراسة تقترح أمثلة یوظف فیھا المرجح  •

  . وتعیینھا و إنشائھامجموعات نقطیة
  
  
  
  

  
  

نستعمل بدیھیات الوقوع والترتیب المدروسة 
لسنة األولى ثانوي لتبریر ھذه في ا

  .اإلنشاءات
  
  

وفة على األشعة في ألنمدد العملیات الم  •
، بتوظیف خواص المستوي إلى الفضاء

الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقیقي 
 لبنیة الفضاء دراسة نظریة كل  ونتجنب
  .الشعاعي

  
  
  
 التالمیذ من  تمكین إلىھدف ھذه الفقرة ت •

  .التعلیم في الفضاء
 .تعلق األمر ھنا بمعلم متعامد ومتجانسی  •
  
 یكون  خاصة في معالجة حاالت یحبذ البدء •

 مستویات ألحد یافیھا المستوي مواز
 .بعد ذلكتوسع  ال، ثّمحداثیاتاإل
) ترمیز الستعمل ن • ); ,P o i j

r r
 اللةللد مثال 

المنسوب إلى المعلم على مستوي اإلحداثیات 
( ); ,o i j

r r
 ونعّین معادلتھ، مما یساعد على 
 .استخراج معادالت المستویات المطلوبة

  
ستعمل مبرھنة فیثاغورس إلیجاد ھذا ت •

وظف في التطبیقات للحصول یالدستور، ثّم 
  :على معادالت كل من

  .الكرة التي مركزھا مبدأ المعلم * 
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r  

  الزوایا الموجھة 
   وحساب المثلثات

الزاویة الموجھة 
  لشعاعین

  
 

 أقیاس الزاویة
  الموجھة

  
  
  
  
  

  حساب المثلثات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معادالت 
   مثلثیةومتراجحات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

r  
استعمال خواص الزوایا الموجھة  •

 .إلثبات تقایس الزوایا
  
  
  
  
 .تعیین أقیاس زاویة موجھة لشعاعین •
  
  
  
  
  
  
 المتعلقة لیحوتوظیف دساتیر الت •

بجیب التمام و بالجیب في حل مسائل 
  .مثلثیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .حّل المعادالت المثلثیة األساسیة •
 .حّل متراجحات مثلثیة بسیطة •
cos: حّل المعادلة • sina x b x c+ =  

األسطوانة الدورانیة التي محورھا أحد *  
 .تمحاور اإلحداثیا

المخروط الدوراني الذي رأسھ مبدأ  * 
 .المعلم و محوره أحد محاور اإلحداثیات

في حالة األسطوانة، یمكن اعتبار أوال مقطع 
  r و نصف قطرھا Oالكرة التي مركزھا 

بأحد مستویات اإلحداثیات، مثال مقطع الكرة 
 ھو دائرة z=0بالمستوي الذي معادلتھ 

ي  و معادلتھا في المستوOمركزھا 
( ); ,P O i j

r ur
222ھي  ryx  وثم نتساءل +=

  .zعن معنى ھذه المعادلة عندما یتغیر
  

r  
 .نبرھن نظریة الزاویة المحیطیة •
نتطرق في ھذه الفقرة إلى الزاویة الموجھة  •

لشعاعین غیر معدومین وإلى خواصھا دون 
ثّم نتطرق إلى أقیاس . أي توسع نظري
صة القیس الرئیسي الذي زاویة موجھة، خا

[یكون محصورا ضمن المجال  ];π π−.  
الوحدة التي نستعملھا لقیاس الزوایا ھي  •

ونلفت انتباه التالمیذ إلى قبول . الرادیان
التعبیر المجازي الذي نعبر بھ على الزاویة 

 وقیسھا في نفس الوقت كقولنا 
تساوي  ... الزاویة " 

3
π"   

 العالقات المدروسة في السنة توظف •
 واألعداد الحقیقیة xاألولى الخاصة بالعدد

x−،xπ: المرفقة لھ وھي  +،xπ −  
:ثّم نمددھا إلى األعداد 

2
xπ

و −
2

xπ
+.  

نتحقق  عند استعمال الدائرة المثلثیة من  •
تحكم التلمیذ في تحدید أرباعھا وصور القیم 

, ,
6 3 4
π π π 1 ومن تمثیل األعداد 2 3

, ,
2 2 2

، ثم 
كما نوجھ .ربط ذلك بالجیب وجیب التمام

التلمیذ،كلما كان ذلك ممكنا الستخدام 
ت التي توفرھا الدائرة المثلثیة في التناظرا

حساب جیب وجیب تمام الزوایا الشھیرة في 
  .  بقیة األرباع

  
  :نقصد ھنا المتراجحات من النوع •
ax <cos ،bx <sin،...  

فیما یخص المتراجحات ،نكتفي بحلھا على 
ّثل مجموعة على األكثر ونمπ2مجال طولھ 
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r  

 في الُجداء السلمي
 المستوي 

 وتطبیقات لھ
  تعاریف وخواص

  
  
  

  المستقیم والدائرة
  
  
  
  
  
  
  
  
r  

التحویالت النقطیة 
 في المستوي
  التحاكي

   تعاریف و خواص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسائل ھندسیة
  

  

  
  
r  
 .حساب الجداء السّلمي لشعاعین •
 

استعمال خواص الجداء السلمي  •
 .إلثبات عالقات تتعلق بالتعامد

  
  
  
  
م شعاع علكتابة معادلة مستقیم  •

 باستعمال الجداء  لھ ونقطة منھ،ناظمي
 .السّلمي

ء السلمي استعمال خواص الجدا •
  .لتعیین معادلة دائرة

استعمال خواص الجداء السلمي  •
أو عبارتھ التحلیلیة لحساب مسافات /و
 . زوایاأقیاسو
 
r  
استعمال خواص التحاكي إلثبات  •

 .استقامیة نقط
توظیف التحویالت النقطیة في حل  •

 .مسائل ھندسیة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 .تعیین محل ھندسي  •
  .سیةحل مسائل حول اإلنشاءات الھند •

  .الحلول على الدائرة المثلثیة
  
r  

مختلفة للُجداء السلمي التعاریف القدم ت •
  .تكافؤھاعلى برھن ی
  :برز المساویاتت
22 2.AB AB AB AB AB= = =

uuur uuur uuur uuur  
2" الترمیز  •

AB
uuur" یقرأ :  

  ".ABالمربع السلمي للشعاع " 
مبرھنة (ألوفة درج العالقات المتریة المت •

2الكاشي، 2MA MB+،2 2MA MB− ( التي
  نستعملھا لحساب المسافات أو الزوایا

  .البحث عن مجموعات نقط في وأ
  

 الجداء السلمي إلثبات دساتیر توظیف
الجمع المتعلقة بجیب تمام و جیب وعبارة 

sin 2aو cos 2aالتي تستنتج منھا .  
  
r  

خصص دروس للتحویالت التي درست تال  •
التناظر المركزي، التناظر المحوري، (سابقا 

ھا من تعالجبل تتم م، )االنسحاب، الدوران
 بتوظیف الخواص خالل حّل بعض المسائل

  :التالیة
o  الحفاظ على االستقامیة، المرجح، الزوایا

 .الموجھة
o مساحات على األطوال وعلى الالحفاظ. 
o  الخواص المتعلقة بصور بعض األشكال

 ).مستقیم، قطعة مستقیم، دائرة(الھندسیة 
  أشكالصورنقترح أنشطة حول إنشاء  •

  .لھما نفس المركز تحاكیینبتركیب ھندسیة 
تجدر المالحظة إلى أن كل تحاك نسبتھ 

سالبة ھو مركب تحاك نسبتھ موجبة وتناظر 
  .مركزي

  
ندسي یجرنا نذكر بأّن البحث عن محل ھ •

في أغلب األحیان إلى إثبات االحتواء في 
المرحلة األولى ثّم إثبات االحتواء العكسي 

في المرحلة الثانیة، بینما یمكننا استعمال 
تحویل نقطي من تجاوز ذلك بالوصول إلى 

  . مباشرةتاستنتاجا
نقترح مسائل یبرز فیھا التفكیر المنطقي  •
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دسیة ھن(في اختیار وإیجاد عدة طرق للحل 
شعاعیة، ھندسة تحلیلیة، توظیف التحویالت 

عند البحث في ھذه المسائل ...). النقطیة،
مراحل التجریب والتخمین   نثّمننستغل و

. قوم بھا التلمیذ، بل ونشجعھ على ذلكیالتي 
كما یمكن االستعانة برمجیات الھندسة 

  .الدینامیكیة
في أغلب الحاالت یكون من األنجع  •

تربط النسب المثلثیة للزوایا استعمال دساتیر 
  .واألضالع ومساحة المثلث

  
                É اإلحصاء و االحتماالت )3.2.5

                                                            
 و ھذا المیدانضروریة للفھم و التعامل مع ویھدف موضوع اإلحصاء إلى تثبیت عناصر أساسیة   
  . بعض الوضعیات البسیطة بتفسیرھیم تسمح اكتساب مفااكذ

ن للتشتت ی المخططات بالعلب و مؤشرتتمثل فيتم إدراج أدوات جدیدة في البرنامج  في ھذا اإلطار 
  .)االنحراف الربعياالنحراف المعیاري و (

  :ما یلي    یركز برنامج اإلحصاء في ھذا المستوى على
 ". االنحراف المعیاري - الوسط الحسابي" نائیة  و بالثةتلخیص سلسلة إحصائیة بمخطط بالعلب •
 .ةتفسیر مخطط بالعلب •
  .ربعيال االنحرافاستعمال خواص االنحراف المعیاري و  •

 و تجارب عشوائیة أ انطالقا من وذلك مفھوم االحتمال الوصفي في تقدیم اإلحصاء   نعتمد على
، حیث نالحظ أنھ  إحصائیةن سلسلةتھا عدة مرات للحصول على تواترات مختلفة لقیمة معینة ممحاكا

   .كلما كبر مقاس العّینة كلما اقترب تواتر ھذه القیمة من احتمالھا
 :تبرز النقط اآلتیة االحتماالتدراسة في   

 .االحتمال المتعلق بھاتجربة عشوائیة وقانون ب تعریف الحوادث البسیطة المتعلقة •
 ).....، حادثة مركبة،طةی بسادثة ح(حساب احتمال حادثة •
 .تالا حساب االحتمال في وضعیة تساوي احتم •
  .األمل الریاضیاتي والتباینمتغیر عشوائي وحساب ل االحتمالتعیین قانون  •

 
  توجیھات وتعالیق وأنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى المعرفي

r  
    اإلحصاء

  
  بعیات،الُر

 المخططات بالعلب
  
  
  
  
  
  
  

r  
تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة  •

 .ةمخطط بالعلب
  
 
  .تفسیر مخطط بالعلبة •
  
  
  
  
  
  

r  
یتعلم التلمیذ إنشاء مخطط بالعلبة  •

 3Qیین األعلىباستعمال الوسیط و الربع
 لعشریینایمكن استعمال  ( 1Qواألدنى
  ). 1D و األدنى9Dاألعلى

نستعمل حاسبة بیانیة إلنشاء مخطط  •
 .ةبالعلب

یمكن مقارنة عدة سالسل إحصائیة  •
بواسطة مخططات بالعلب، حیث نعین 

 Me والوسیط 3Q و1Qن یالربعی
  .والقیمتین الكبرى والصغرى لكل سلسلة
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 لتشتتلمؤشرات 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
r  

  االحتماالت
  

 قانون االحتمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الوسط الحسابي لالنحرافات حساب  •

نحراف المعیاري، المطلقة، اإل 
  .االنحراف الربعي

تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة  •
 االنحراف ،الوسط الحسابي(الثنائیة 
 .)المعیاري

تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة  •
 الوسیط، الوسط الحسابي(الثنائیة 

 ).اتالنحرافل
  
  
توظیف خواص االنحراف المعیاري  •

 .واالنحراف الربعي في حل مسائل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
r  

عدد  وصف تجربة عشوائیة بسیطة، •
 . منتھ فیھالممكنةالنتائج ا

  
  
  
  
  
  
  
 
 .نمذجة بعض الوضعیات البسیطة •
  
حساب األمل الریاضي، االنحراف  •

 .لقانون احتمال) والتباین(المعیاري 
  
  
  
  
  

 

 الفرقیعرف االنحراف الربعي على أّنھ  •
13 QQ −. 
فئات عدد النبین بواسطة أمثلة، تأثیر  •

 .على االنحراف المعیاري
 
 نختار  إحدى الثنائیتین أمثلةمن خالل  •
) الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري(
 )اتالنحراف لیط، الوسط الحسابيالوس(و

التي تجیب عن السؤال المطروح في 
  . (*)المثال

 
  
نبین بصفة خاصة كیف یمكن استنتاج  •

 xمؤشرات التشتت للمتغیر اإلحصائي 
y حیث yومؤشرات المتغیر  ax b= + 

  . عددان حقیقیانb وa حیث
نالحظ تأثیر القیم المتطرفة في سلسلة  •

 االنحراف المعیاري أو االنحرافعلى 
  .بین الربعیات

نالحظ تذبذب االنحراف المعیاري في  •
، ونستعمل nسالسل إحصائیة مقاسھا 

 .ذبذب لمشاھدة ھذا الت مجدوال
  
r  

تعیین   عشوائیةنقصد بوصف تجربة •
 حیث Ωمجموعة النتائج الممكنة 

{ }1 2, ,..., nΩ = ω ω ω  ثّم إرفاق كل ،
 حیثب ip بعدد حقیقيiωنتیجة
1ipیكون أي تعیین  ip<0مع  ∑=

) الثنائیات );i ipω حیث ip ھو احتمال 
}الحادثة البسیطة }iω  . 

  
نشیر إلى أّن المدخل إلى مفھوم االحتمال  •

یمر عبر نمذجة وضعیات من خالل 
 ففي تجربة إلقاء قطعة ،المقاربة التواتریة

 نالحظ أّن ، من المّراتبیرا كیة عددانقد
 قترب من یھین الوجدظھور أحتواتر 

، مما یسمح لنا وجھ اآلخرتواتر ظھور ال
ل ؤوبالقول أّن تواتر ظھور كل منھما  ی

1نحو االستقرار حول القیمة 
2

وبھذا . 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 23 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االحتماالت 
 المتساویة

  
  
  
  
  
  
  
  

 المتغیر العشوائي
    
  
  

  
  
  
  
 

 . محاكاة تجارب عشوائیة بسیطة •
  
  
  
 
حساب احتمال حادثة بسیطة وحادثة  •

 .مركبة
استعمال خواص االحتمال في حساب  •

 . بة المركحوادثاحتماالت بعض ال
  
  
  
  
  
  
 .تعیین قانون االحتمال لمتغیر عشوائي •
  
  
  
  
 
 و التباین اتيحساب األمل الریاضی •

  .لمتغیر عشوائي واالنحراف المعیاري

رمي قطعة ( تجربة  ال ھذهنكون قد نمذجنا
1، ثّم أّن القیمة )نقدیة مرة واحدة

2
 ھي 

  أحد ظھوراحتمالالتي نسمیھا فیما بعد 
 .ینالوجھ

بعد اختیار نموذج للتجربة العشوائیة،  •
ویتعلق األمر بتجارب من .یمكن محاكاتھا

إلقاء قطعة نقدیة، إلقاء النرد، : (النوع
 ...)السحب مع اإلرجاع،

 
 :حاتندرج، من خالل أمثلة، المصطل •

حادثة عكسیة، إتحاد أو تقاطع حوادث، 
لة، یالحادثة األكیدة، الحادثة المستح

  .حادثتان منفصلتان
  
في حالة تساوي االحتماالت، نحسب  •

  :  بالعالقة Aاحتمال حادثة 
  )لتحقق الحادثة(عدد الحاالت المالئمة 
  )لنتائج التجربة(عدد الحاالت الممكنة 

  
ر مثال للمتغی یمكن اقتراح كأول •

 علیھ نتحصل  الذي" الربح: "العشوائي 
حیث نعبر " الربح و الخسارة"في لعبة  

الخسارة بعدد عن عن الربح بعدد موجب و
 .سالب

  الریاضیاتیةال نكتفي بإعطاء العالقة •
حسب بھا األمل الریاضي وال  یالتي

بحسابھ فقط، بل نحرص على إعطاء 
معنى لھ من خالل ربطھ بالوسط الحسابي 

  . وسط الحسابي المتزنالب تھقأو بعال
   

                             
  :توجیھات منھجیة خاصة) 6

  : ـ بناء المعرفة بدل تقدیمھا جاھزة1
یتفادى ھذا البرنامج تقدیم المعرفة جاھزة للتلمیذ لیتلقاھا في قوالب معدة سلفا ذلك أن 

 و بنائھا من قبل التلمیذ نفسھ في التعلمیة فیھ ھو اكتشاف المعرفة/مدار العملیة التعلیمیة
سیاقھا الطبیعي أو على األقل في سیاق مرتبط و قریب منھ، فیستغنى من جھة عن طرح 

و من جھة ". لماذا ندرس الدوال " أو " لماذا ندرس المعادالت؟ " أسئلة كالسؤال المألوف 
لھذا فإن األستاذ . داعأخرى یتعود ھذا على أسالیب البحث مما ینمي فیھ روح االبتكار و اإلب

مدعو إلى اختیار األنشطة التعلمیة و المشكالت التي تخدم ھذا االتجاه، و عند معالجتھ لھا 
یعمل على إعطاء الوقت الكافي للتالمیذ خالل فترة البحث كما یسمح لھم بعرض ما توصلوا 
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ئلتھم علیھم و یجیب إلیھ فینظم المناقشة بینھم و معھم فیعید إلیھم الكرة بإعادة طرح بعض أس
على بعضھا تارة أخرى عند الضرورة، كما یساعدھم على التعبیر عن أفكارھم لیكون بذلك 
شریكا لھم في بعض الفترات من الحصة، و یكون في فترات أخرى مصدر المعرفة 

 .المؤسسة، و بھذا یصب العمل في اتجاه تجسید مبدأ بناء المعرفة
  
  : ـ الممارسات في قاعة الدرس2

التعلمیة في القسم إلى نوعین، ممارسات تعلیمیة /تنقسم ممارسات العملیة التعلیمیة
في آن واحد و في إطار  یؤدیھا األستاذ و ممارسات تعّلمیة یؤدیھا التلمیذ، و یحدث كل ھذا

من التوافق و التناسق و التكامل و بدرجة مسؤولیة أكبر عند األستاذ، باعتباره محرك العملیة 
 و تتراوح ھذه الممارسات من تقدیم التعلمات إلى تقویمھا مرورا ببناء المعرفة و  .برمتھا

توظیفھا و ذلك عبر سلسلة من النشاطات التي تتمثل في اختیار الوضعیات الممھدة لدراسة 
مفھوم جدید أو اكتساب إجراءات و تقنیات جدیدة،كما تتمثل في العودة إلى مفھوم سابق قصد 

ه أو توظیفھ، و في بناء البراھین و صیاغتھا أو صیاغة نصوص ریاضیة توسیعھ أو تجرید
أخرى، و في التبلیغ و ھیكلة المعارف و التدرب على الطرق و  التقنیات و الخوارزمیات 
أثناء حل التمارین المنزلیة و الفروض المنزلیة و الفروض المحروسة و االختبارات و أثناء 

 بالذكر ھو العمل على أن یحدث كل ذلك  في جو یسوده تصحیحھا بعد إنجازھا، و الجدیر
الحوار و النقاش و النقد البناء و التفتح على الرأي اآلخر و التطرق، مثال، إلى الجانب 
التاریخي لمفھوم ما أو إلى أعمال بعض الریاضیین، كلما أمكن ذلك خاصة عند حل 

  .المشكالت
تنوعة تساعد كل من األستاذ و التلمیذ إن أداء ھذه الممارسات الیوم یتطلب وسائل م

على القیام بھا، فباإلضافة إلى الوسائل التقلیدیة المتعارف علیھا في عالم التربیة و التي منھا 
إلخ، نجد أن ھذا البرنامج .... الكتاب المدرسي و وثائق األستاذ و كراس التلمیذ و السبورة و

لعلمیة و الحاسبة البیانیة و الحاسوب بما یقحم و سائل تكنولوجیة جدیدة منھا الحاسبة ا
، اثنین ھمایتضمنھ من برمجیات، و المالحظ ھو أن العمل ینصب ھا ھنا على تحقیق ھدفین 

تعلم التلمیذ العمل بھذه الوسائل أوال و توظیفھا ثانیا من قبلھ و من قبل األستاذ   بغرض أولي 
  .یتمثل في ممارسة الریاضیات

 بالكفاءات التي تعتبر من اختیارات ھذا البرنامج تلقي بظلھا على ھذه  وال شك أن المقاربة
الممارسات بما یجعلھا بمنأى عن تجزئة المعرفة من جھة، وبما یكفل لھا من جھة أخرى 

  . االمتداد إلى خارج قاعة الدرس لیتحقق بذلك مبدأ التحویل الذي تمتاز بھ الكفاءة
  
  : ـ دور األستاذ3

ام بصدد تقدیم وصفة عمل تحدد دور األستاذ، ذلك أن ھذا الدور أكبر لسنا في ھذا المق
و لكننا .من أن یحصر في مجموعة من البنود أو التعلیمات بالنظر إلى طبیعة مھمتھ التربویة

نرسم لھ ھنا خطوطا أساسیة و شواھد ثابتة تكون نبراسا لھ في أداء رسالتھ أداء في مستوى 
ر إلى أن مقدمة ھذا البرنامج، خاصة الفقرة األخیرة منھ التي لذلك نشی. الطموحات المسطرة

یجسد صورة حیة عن الریاضیات لدى ھؤالء ...... إن ھذا البرنامج ھو عقد تعلیمي :( نصھا
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تعتبر بمثابة اإلطار المرجعي الذي ینطلق منھ األستاذ ألداء دوره الذي المنوط بھ، ) التالمیذ
 الدرس و ال على فترة العمل بداخلھا بل یتسع إلى ما قبل و الذي ال یقتصر على حدود حجرة

كما أن كل التوجیھات و التوضیحات الواردة فیھ أو . الدخول إلیھا و إلى ما بعد الخروج منھا
في الوثیقة المرافقة لھ ال تغني األستاذ عن االجتھاد و المثابرة لفھمھا بقصد إثراء عملھ بھا 

تفكیر في إنجاز عمل ما مع التالمیذ إلى التخطیط لھ إلى تنفیذه في فمن ال. تجسیدا لما جاء فیھا
إطار ھذا البرنامج، یحقق األستاذ ربط التعلمات مع بعضھا ربطا عمودیا في المیدان الواحد 
و ربطا أفقیا في المیادین التعلمیة جمیعا، كما یتسنى لھ ترتیب األولویات في المعارف التي 

وع معین، بتوافق و انسجام مع الكفاءات القاعدیة التي ینص یستھدفھا في درسھ من موض
علیھا البرنامج في ھذا الموضوع بالذات، فیفكر و یخطط الستراتیجیة تناول موضوع خاصة 
إن كان جدیدا باختیار األنشطة المناسبة كتلك التي تجعل التلمیذ یعي بأن مكتسباتھ غیر كافیة 

للمعرفة و الباحث عنھا أو تلك التي تھیكل مكتسباتھ لحل مشكل كما تجعلھ في وضع الطالب 
كما یفكر األستاذ و یخطط لكیفیات تشجیع التالمیذ و حثھم و مساعدتھم . أو تدمجھا أو توظفھا

عند الضرورة و تقویم تعلماتھم و استیعاب مواقفھم و ردود أفعالھم ویدرج ضمن ذلك 
ق لھ و لھم التكامل و االنسجام فیما بینھم أسالیب و طرق التنسیق بین دوره و دورھم بما یحق

و معھ باعتماد الحوار الریاضیاتي و المناقشة البناءة و األخذ باقتراحات التالمیذ لتھذیبھا تارة 
و تبیان نقائصھا تارة أخرى، مع أخذ تمثیالتھم السابقة للمعرفة بعین االعتبار فیستدعي 

لجاھزة منھا، و حمل أخطائھم على محمل المعارف القابلة للتجنید و یحث على توظیف ا
المقاربة بالكفاءات التي تنظر إلى الخطأ على أنھ دلیل وجود معرفة لكنھا لیست المقصودة 
في ذلك الحین، و علیھ البد لألستاذ من التروي في مثل ھذه المواقف لیمحص و لیدقق في 

الحصة نفسھا أو في ھذا الخطأ قصد الوصول إلى مصدرھا و من ثمة معالجتھا، إن في 
و ال یكتفي في أداء دوره ھذا، بالتفكیر في المضامین و التخطیط لھا بل البد أن . حصة الحقة

یفكر أیضا في الكیفیة التي یجسد بھا التدخالت المذكورة في ھذه الفقرة، فللطریقة التي 
التي یتعرض بھا إلى یخاطب بھا التالمیذ و لألسالیب التعبیریة التي یتمثلھا أمامھم و للكیفیة 

تاریخ بعض األفكار الریاضیاتیة و للتفاعل الوجداني مع عملھ تأثیر مباشر على العملیة 
التعلمیة سلبا أو إیجابا و على مردودھا و بالمقابل على التلمیذ بصورة عمیقة و /التعلیمیة
 المدرسي و األستاذ ھنا مدعو إلى تقدیم صورة إیجابیة عن الریاضیات في المحیط. دائمة

 . عامة و لدى تالمیذه خاصة
  
  : ـ دور التلمیذ4
 

إن فعل التعلم یقتضي من فاعلھ بذل جھد معین نحو ما ھو بصدد تعلمھ، و یبدأ 
باالستعداد النفسي والتركیز الذھني على الفعل، و یتأسس على قدرات التلمیذ و مكتسباتھ و 

د و التركیز الالزمین لھ و تأكید حصول عاداتھ في التعلم، لذلك فھو مدعو إلبداء االستعدا
النیة لدیھ لمباشرة التعلم من خالل االستجابة لنظام التعامل ضمن المحیط المدرسي و قبول 

إن ھذا الدور ال یقدم . الدور الذي یعطى لھ فیھ، سواء ما یتصل بقاعة الدرس أو ما یدور فیھا
األستاذ أو غیره، ال تقبل األخذ و لھ على شكل الئحة من التعلیمات و األوامر، من طرف 

الرد من البدایة بل ھي عبارة عن تعلیمات عمل یطلب منھ إنجازه وفقھا في قاعة الدرس أو 
خارجھا، إضافة إلى توجیھات و نصائح و إرشادات تسوغ لھ بمسوغات ترغبھ في العمل 
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 تشرح لھ المضار الناتجة المدرسي إذ تبّین لھ فوائد العمل بھا و المنافع المبتغاة من ورائھا و
عن إھمالھا أو التھاون في تطبیقھا، و ذلك في إطار یحسسھ بالتضامن معھ من أجل مصلحتھ 
التي یجب أن یكون أول الحارصین علیھا، و یراعي في ذلك مستوى نضجھ النفسي و العقلي 
 في حیث یسمح لھ أحیانا بالمشاركة في صیاغتھا أو االستفسار حول جدواھا و التدرج

  . تطبیقھا و التآلف معھا لتصبح بعد ذلك عادة متأصلة فیھ
إن تعلیمات العمل التي تقترن بإنجاز ما، تعتبر في إطار المقاربة بالكفاءات الوجھ اإلجرائي 

و التي تتمحور أساسا حول ما یجب . للتوجیھات و النصائح و اإلرشادات المشار إلیھا سابقا
ففي قاعة الدرس یكون .لدرس و خارجھا أي في البیت أو المكتبةأن یقوم بھ التلمیذ في قاعة ا

التلمیذ باستمرار في حالة نشاط تعلمي یتنوع بین التفكیر في حل لمشكلة أو اقتراح حل لھا أو 
تبلیغ حل أو مناقشة فكرة أو بناء برھان أو تحریر نص أو التعبیر بواسطة منحنیات أو 

و نذكر ھنا بأن إنجاز ھذه المھام یحدث .یقة أو قاعدةمخططات أو االستفسار عن فكرة أو طر
بدرجات متفاوتة من تلمیذ آلخر و من حین آلخر، كما أن اقتناع التلمیذ  بإنجازھا یكفل لھ 
سھولة االندماج مع أقرانھ في عمل األفواج وفي التنافس الشریف معھم و التمركز في قلب 

  . التعلمیة/العملیة التعلیمیة
ج قاعة الدرس فیتمثل أساسا في تنظیم وقتھ ألداء واجباتھ المدرسیة بصفة أما دوره خار

متوازنة و واعیة یبتعد فیھا عن االرتجالیة و المناسباتیة، مما یمكنھ من المواظبة على إنجاز 
و . األعمال التي یطلبھا منھ أستاذه وفقا للتعلیمات و التوجیھات المقدمة من طرف ھذا األخیر

 تعزیز مكتسباتھ بمعالجة تطبیقات إضافیة و مراجعة دروسھ و ضبط ما تتمثل أیضا في
و في االستعداد للفروض . أشكل علیھ فیھا لیسأل عنھ الحقا أستاذه أو زمالئھ في الصف

الفصلیة المحروسة التي تبقى لحد اآلن المحك الرئیسي الذي یحدد و یعطي إشارة االنتقال 
 .علىمن مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أ

                 
  :التقویم ـ 5

  .التعلمیة/التقویم حجر زاویة في العملیة التعلیمیة) 1.5
یعتبر التقویم سمة رئیسیة في السلوك البشري بالنظر إلى دوره في بناء نظرة عن 

التعلمیة /وال ینئ بھذه القاعدة في العملیة التعلیمیة. شيء ما، أو في تحسین مردود عمل معین
ره العمود الفقري الذي یساعد على حمایتھا من االنزالقات التي قد تفرزھا عملیة باعتبا

  .تجسیدھا في إطار اختیارات و توجھات البرنامج
التعلمیة فتمدده على / إن ھذه االختیارات تجعل من التقویم جزء ال یتجزء من العملیة التعلیمیة

و ال یتوقف عند معرفة .  أثناءه و بعدهكل مراحلھا إلى أن یلتف حولھا، فیكون قبل التعلم و
الخطأ أو النقص أو العقبات التي تصادف التلمیذ أو األستاذ، كما ال ینزوي في خانة التركیز 
على التلمیذ كإعطاء عالمة لھ، و ال یحد بزمن معین من حصة الدرس و ال بموقف معین 

 منسجم بین األستاذ و بل ھو جزء من الممارسات التي تتم في قاعة الدرس بشكل. منھا
التالمیذ و یكون أحیانا نتاج إفرازات تقتضیھا طبیعة العملیة نفسھا كأن یالحظ األستاذ في 
مالمح وجھ التلمیذ نوع من الحیرة والتساؤل التي لم تتبلور بعد في ذھنھ و غیر المعلن عنھا 

  .من قبلھ تصریحا أو تلمیحا
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كن أن نطلق علیھ مصطلح التقویم التربوي الذي تتفاعل إن التقویم الذي یتبناه ھذا البرنامج یم
فیھ الجوانب المعرفیة و الوجدانیة و الحس حركیة عند كل من األستاذ و التلمیذ معا و سویا و 

لذلك فمن العبث أن نحاول في ھذا المقام إعطاء طریقة . لیس بشكل منفرد كل على حدة
قدم خطوطا عریضة، في إطار المقاربة ولكننا ن. نموذجیة تتكفل بتفاعل ھذه الجوانب

بالكفاءات، تسمح لألستاذ عند العمل بھا، بتنظیم أدائھ و تحسین مردود عملھ في قاعة الدرس 
تتلخص ھذه الخطوط في . بما ینعكس إیجابیا على عمل تالمیذه على المدیین القریب و البعید

 بالتقویم و التي تعطي معنى لھ و تحري اإلجابة بصفة دائمة عن التساؤالت الرئیسیة المتعلقة
إن ". لماذا أقوم؟"و " كیف أقوم؟ "و "  ماذا أقوم؟ "و " متى أقوم؟: "تتمثل في األسئلة

محاوالت اإلجابة على ھذه األسئلة كفیلة بإحالة األستاذ على التفكیر في الفترات التي 
ھ و في الكیفیة التي یخصصھا للتقویم خالل حصة الدرس و في األشیاء التي یقومھا في درس

ینفذ بھا ذلك و األدوات الضروریة لھ و لتالمیذه للقیام بھذه المھمة إضافة إلى التفكیر في 
  . أھداف ھذه العملیة

إن المقاربة بالكفاءات تعتبر موجھا و إطارا لھذا التفكیر تمده باألفكار الرئیسیة لإلجابة، تلك 
  . و المعنونة بفترات مخصصة للتقویماإلجابة التي نوجزھا في الفقرة الموالیة 

  
  .فترات مخصصة للتقویم) 2.5
 :قبل التعلم •

 "التقویم التشخیصي "یطلق على التقویم الذي یجرى في بدایة الحصة مصطلح 
استنادا إلى وظیفتھ التي ھي المساعدة على معرفة و تشخیص الوضعیة الحالیة 

تنحصر عادة في إما أنھا متوفرة لمكتسبات التالمیذ الضروریة لھذه الحصة و التي 
و عادة ما . فقط عند التلمیذ أو أنھا جاھزة للتوظیف من قبلھ أي أنھ قادر على تجنیدھا

یتم تجسید ذلك بواسطة   أسئلة معدة سلفا تطرح شفھیا أو كتابیا لیجیب عنھا التلمیذ أو 
 مكتسبات إن التحقق من إحدى الصفتین اللتین تحملھما. من خالل تقدیم نشاط لھ

التالمیذ أمر ضروري لمواصلة العمل في اتجاه الھدف من ھذا التقویم و ھو العمل 
على إحداث التجانس على مستوى المعارف المقصودة ھنا و من ثم االنطالق في 

  .المرحلة الموالیة لتقدیم الجدید من الدرس
   

 :أثناء التعلم •

 عندما یكون التالمیذ منھمكین في یطلق على التقویم الذي یجرى خالل عملیة التعلم أي
البحث في مشكل أو في أنجاز عمل و بصفة عامة عندما یكونون في حالة تعامل مع ما 

إن التالمیذ و ھم في ھذه الحال، ال شك . "التقویم التكویني " یعرض علیھم مصطلح 
ط إن ھذا النشا. إلخ... یجیبون عن أسئلة و یطرحون استفسارات و یقدمون مقترحات 

یعطي لألستاذ بادئ ذي بدء و ھو یستمع إلجاباتھم و یالحظ أعمالھم، نظرة أولیة عما 
حققھ بعضھم من تعلم دون البعض اآلخر من ثم یتعمق في معالجة الوضعیة بإعادة 
الشرح مثال أو تقدیم تطبیق إضافي إن كان األمر یتعلق بتقنیات حسابیة أو 

إلخ من ...  الذي أحاط بالمفھوم مثال خوارزمیات أو نشاط تعلمي خاص بالغموض
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إن التقویم التكویني ال ینبع من . اإلمكانیات التي ال یمكن حصرھا في ھذا المقام
االستماع إلى إجابات التالمیذ أو مالحظة أعمالھم، فحسب، بل و ینبع أیضا من 

ي یستند توقعات األستاذ و تنبؤاتھ لمواقع الصعوبة التي یمكن أن تعترض التلمیذ و الت
في البحث عنھا و كشفھا إلى رصیده العلمي، الذي یعمل على إثرائھ بصفة مستمرة في 
الحدود التي تسمح لھ بأداء مھامھ، وإلى رصیده المعرفي الذي تعتبر التجربة المھنیة و 

و الجدیر بالذكر في ھذا الباب ھو أن الرغبة الملحة في . الخبرة في الممارسة جزء منھ
ء و الرفع من المردود، تعتبران من أكبر البواعث لدى األستاذ للبحث عن تحسین األدا

  .الصعوبات التي تعترض عملیة التعلم عند التلمیذ و من أقوى المحفزات لھ
  :بعد التعلم •

بعد أن ینتھي األستاذ من تقدیم التعلم المقصود یشرع في حوصلة المكتسبات الجدیدة 
مات، و یتم ذلك بأشكال مختلفة منھا األسئلة المباشرة، للتالمیذ من خالل تقویم ھذه التعل

االستجوابات، الفروض المحروسة، الفروض المنزلیة، األبحاث، مما یعني أن التقویم 
و بما أنھ یتجسد . بعد التعلم یمكن أن یكون في نفس الحصة كما یمكن أن یكون خارجھا

" ا فقد اصطلح على تسمیتھ على أرضیة التعلمات الجدیدة لمعرفة نتائجھا و حصیلتھ
  ".التقویم التحصیلي 

إن ھذا التقویم یھدف إلى مساعدة األستاذ في إصدار حكم قیمي على مستوى التلمیذ 
لیس فقط فیما یتعلق بالتعلمات المستھدفة حدیثا بل و أیضا فیما یتصل  بتعلمات أخرى 

ل من أدوات التقویمین سابقة لھا، و ھذا من منطلق أن أدوات ھذا التقویم أوسع و أشم
السابقین، إذ تعتبر ھنا األنشطة اإلدماجیة وسیلة ناجعة و فعالة و ضروریة لتجسیده و 
ذات مصداقیة أكبر في تثبیت الحكم و من ثم اتخاذ القرار المناسب، فإما عالج 

  .للنقائص و إما تدعیم للمكتسبات
     

  : البرھان الریاضي و المنطقـ 6           
تت التجربة المیدانیة و األبحاث النظریة أنھ بالنسبة للتلمیذ ال جدوى من تدریس لقد أثب

المنطق من خالل جداول الحقیقة و التعاطي المجرد من كل مدلو لمحسوس مع القضایا 
ذلك أن . المنطقیة، و كذلك األمر بالنسبة ألنماط البرھان عند معالجتھا في صیغھا المنطقیة

توافق و مستوى النضج العقلى و الوجداني للتلمیذ فھو ال یسمح لھ طابعھا التجریدي ال ی
بإدراك المفاھیم المتضمنة فیھا و بالتالي ال مجال لھ لتوظیفھا في المواضیع الریاضیاتیة 

  .األخرى التي تقترح علیھ
لذلك ال یشكل كل من المنطق و أنماط البرھان موضوعا للدراسة على حدة، ینتھي الحدیث 

د االنتھاء من تقدیمھ، بل و بحكم طبیعتھما و باعتبار التعلیم الحلزوني المعتمد في عنھ بمجر
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البرنامج، فإن التطرق إلى أي من مواضیعھ یقتضي إدراجھما شیئا فشیئا بحسب ما یتیحھ 
الموضوع المعالج من إعطاء مفھوم القضیة مثال أو توظیف المكممین الوجودي و الكلي أو 

و نؤكد في ھذا الشأن أن للعودة المتكررة و المستمرة إلى .إلخ... ین توظیف نمط برھان مع
كل منھا فوائدھا في تعوید التلمیذ على ممارسة البرھان بشكل سلیم و في تدعیم قدراتھ على 

  .التحریر الریاضیاتي و التبلیغ
  
  :تكنولوجیات اإلعالم و االتصال ـ 7

 التعلیم المتوسط، وبالتالي فإن للتلمیذ أدخلت الحاسبة العلمیة و البرمجیات في مرحلة
في ھذه السنة یحتاط األستاذ حیال ھذه المكتسبات و ال . مكتسبات مفترضة في ھذا الجانب

یطمئن إلیھا بصفة آلیة، نظرا لتنوع الحاسبات مثال و الذي یخلق تذبذبا في التعود على نوع 
سات التي تتوفر علیھا خاصة في معین منھا عند التلمیذ إضافة إلى عدم استعمال كل اللم

لذلك یحرص األستاذ على توفیر األنشطة التي تساعد التالمیذ على استعمال . میدان اإلحصاء
ھذه الحاسبات و یختارھا وفق للغرض الذي یحدده ھو سلفا و یوفر لھم الوقت الكافي للقیام 

 كان في متناول معظم نفس المالحظة تنطبق على البرمجیات ولكن بحدة أشد ألنھ إذا. لذلك
التالمیذ اقتناء حاسبة علمیة فإنھ لیس بمقدور أغلبھم اقتناء حاسوبا شخصیا، زیادة على ما 

  .یمتاز بھ ھذا األخیر من سعة في الوظائف و تعقیدات في استغاللھ
أما فیما یتعلق بالحاسبة البیانیة فإنھا تعتبر أداة جدیدة على األستاذ و التلمیذ و لیست في 

ناول كل التالمیذ، فاألستاذ ھنا مدعو إلى بذل جھد أكبر في سبیل اكتشافھا و اكتشاف ما مت
إنھا في ھذا البرنامج بمثابة قطب إضافي إلى .یمكن أن تساھم بھ عندما یوظفھا في درسھ

التعلمیة بما تساعد على التطرق إلى المفاھیم بصورة أكثر قربا و /أقطاب العملیة التعلیمیة
ا وبما تسمح بھ من إجراء محاوالت و تجارب عدیدة في وقت قصیر و بما تمكن من تمثیال لھ

  .     معالجة أنشطة ما كانت معالجتھا تتم في غیاب ھذه اآللة
 :الوسائل التعلیمیة ـ 8

یعتبر توفیر الوسائل التي تساعد على أداء العمل التربوي و توظیفھا بشكل عقالني أمرین 
ساسیة، ذلك أن عدم توفرھا أو عدم حسن استغاللھا یعیق العمل في غایة األھمیة و الح

ویتعلق . التربوي من حیث أنھ یقلل من قیمة ھذا العمل أحیانا وال یسمح بأدائھ أحیانا أخرى
األمر ھنا بنوعین من الوسائل، وسائل یستعملھا األستاذ مباشرة من دون التلمیذ و  وسائل 

فاألستاذ . ا وذاك توجد وسائل ذات استعمال مشترك بینھمایستعملھا التلمیذ، غیر أن بین ھذ
ینطلق من مبدأ االعتماد على البرنامج و الوثیقة المرافقة لھ ثم الكتاب المدرسي، الذي یعتبر 
الوجھ األكثر تفصیال لنیات البرنامج و لغایات المدرسة في مستوى دراسي معین، و السندات 

أما الوسائل التي .عمال التالمیذ من خالل ما ینتقیھ لھم منھاالتربویة التي یثري بھا دروسھ و أ
یستعملھا التلمیذ، فباإلضافة إلى األدوات التقلیدیة من الكتاب المدرسي و الكراس و القلم و 
أدوات الرسم الھندسي یدرج ھذا البرنامج الحاسبة العلمیة و الحاسبة البیانیة و البرمجیات بما 
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إن ھذه الوسائل تدرج ألول مرة في العمل . ات الھندسة الحركیةفیھا المجدوالت و برمجی
التربوي داخل قاعة الدرس و خارجھ فھي بالتالي حدیثة في استعمالھا على المحیط المدرسي 
رغم احتكاك كل من األستاذ و التلمیذ بھا من قبل، لذا یحتاج األستاذ إلى اإلعداد الجید 

و تحبذ لھ العمل بھذه الوسائل باعتبارھا قطبا من أقطاب لألنشطة األولیة التي تحث التلمیذ 
التعلمیة یضاف إلى األقطاب الثالثة و ھي المعلم و المتعلم و المعرفة لھا /العملیة التعلیمیة

إن إنجاز مثل ھذه الحصص یتم عادة . تأثیر مباشر و سریع بل و لحظي على الفعل التعّلمى
یة، و انتقائي للمواضیع حسب الفوج التربوي المعني بشكل دوري، على امتداد السنة الدراس

في قاعة خاصة تضم أجھزة الحاسوب و الحاسبات البیانیة و مجموعة من البرمجیات 
إن ھذه القاعة تعتبر بمثابة  مخبر الریاضیات على غرار . باإلضافة إلى الوسائل المكملة لھا
  . مخابر الفیزیاء و العلوم الطبیعیة
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  تقديم البرنامج. 1
تهدف الرياضيات في شعبة التسيير واالقتصاد إلى منح التلميذ معارف وكفاءات تسمح له بمواصلة 

  : إلىترمي خرى فهي من جهة ومن جهة أدراساته العليا في ميادين االتسيير واالقتصاد والتجارة
   . تدريب التلميذ على قراءة ومعالجة معلومات ونقدها-
من خالل أنشطة تسمح له باكتساب طرائق المالحظة على ممارسة خطة علمية وتدريبه التلميذ كوين  ت-

  . والتحليل النقدي واالستنتاج
  . منح التلميذ فرصا الستعمال التكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال-
 المساهمة في تكوين شخصية التلميذ بتنمية الثقة بالنفس لديه واالستقاللية وحثه على بذل   الجهد والمثابرة -

   .والتنظيم والعناية في العمل وتدريبه على التعبير السليم
  

بني هذا البرنامج، كما كان األمر بالنسبة لبرنامج السنة األولى ثانوي، وفق المقاربة بالكفاءات، 
 وهي .ترتكز على تصور بنائي للتعلمات يضع التلميذ في مركز االهتمام في كل مراحل بناء معارفهبة مقار

 وفي عالقتنا بالمعارف )التعلم/التعليم(تفرض تغيير ممارسات القسم وتتطلب إعادة النظر في تصوراتنا لفعل 
  . بهيكلة هذه المعارفالكافي مام ل واإل من األستاذ والتلميذدور كّل، األمر الذي يقتضي تجديد المدروسة
  

هو توفير وشرح بعض األدوات الرياضية التي يعمل بها  السنة الثانية ساسي لبرنامج األإن المسعى
من خالل أمثلة مختارة، من دون ... ،  والرياضيات المالية واالقتصاد التلميذ في مواد أخرى مثل المحاسبة

فراط في الدقة والشكلية وهو ما يعطي صبغة خاصة لتعلّم البحث عن التعمق في هذه األدوات أو اال
  .الرياضيات في هذه الشعبة

  
  تنظيم ميادين المادة. 2

على ثالثة ميادين من المادة والتي ال تتضمن الهندسة، نظرا لطبيعة التخصص، وهي كما البرنامج يقتصر 
  : يلي
  . معالجة معطيات والمتتاليات العددية-
  .التحليل والجبر -
  .اإلحصاء واالحتماالت -
  

  :  ميدان على الشكل األتييقدم كّل
 .مدخل يدقق التعلّمات الجديدة المستهدفة للميدان و يقترح توجيهات لالنجاز •
 ).المحتوى المعرفي، الكفاءات القاعدية، توجيهات وتعاليق وأنشطة(جدول يتشكل من ثالثة اعمدة  •

  
أن الميادين الثالثة منفصلة بعضها البعض، ينبغي إذن أال يكون عائقا إن هذا التنظيم ال يعني في كّل األحوال 

البياني، (إلبراز الروابط الممكنة وذلك بالتاكيد على المعارف والطرائق التي تسمح بالخصوص بتغيير اإلطار 
  ).الجبري، العددي

وابها في توزيع آخر يراعي فيه    عند تنفيذ البرنامج، ال يفرض أي ترتيب للميادين، ويمكن لألستاذ تنظيم أب
  .االنسجام داخل الميدان وبين الميادين الثالثة
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  جدول الكفاءات. 3
   الكفاءات الرياضية1.3

  معالجة معطيات 
  والمتتاليات العددية

  اإلحصاء واالحتماالت  التحليل والجبر

  
  : داللة بتوظيف ذات مشكالتحّل
  .النسب المئوية والمؤشرات -
الحسابية  (اليات العدديةالمتت -

  .)والهندسية
  

  
 داللة ذات مشكالت حّل

  :بتوظيف
  .التمثيالت البيانية لدوال -
  .شتقاقاإل -
المعادالت والمتراجحات  -

  .من الدرجة الثانية
  

  
  : معالجة سالسل احصائية بتوظيف •
 إحصائية  التمثيالت المختلفة لسالسل-

  ،التباين(مؤشرات التشتت و 
  ...)، معيارياالنحراف ال

 

 تعيين قانون احتمال انطالقا من  •
 ة او محاكأتجارب منجزة 

  .   وحساب احتمال حادثة
  

   الكفاءات العرضية2.3
باإلضافة إلى الكفاءات الرياضية، يستهدف البرنامج تطوير كفاءات عرضية تخص مختلف 

  :ميادين المادة و مواد أخرى، وتتمثّل في
 .بحث والتجريب والتخمين والتصديق والتبليغاعتماد منهجية علمية في ال •
  .استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال •

  محتويات البرنامج. 4
  معالجة معطيات والمتتاليات العددية1.4

م في معالجة معطيات عددية وخاصة تلك يرمي هذا الجزء من البرنامج إلى تمكين التلميذ من التحكّ
" التناسبية  وتسييرالمعطيات" ية حيث يحتل مفهوم النسبة المئوية مكانة هامة في ميدانالمتعلقة بالنسب المئو

شرع في دراسته في نهاية التعليم اإلبتدائي واستمر طوال  السنوات األربعة من طوال تمدرس التلميذ والذي 
  .التعليم المتوسط

  
نسبة (لف المعارف المتعلقة بهذا المفهوم م في مختيتعلق األمر في هذه السنة في جعل التلميذ يتحكّ      

ي بموقف نقدي تجاه المعلومات العددية التي قصد التحلّ...) تغير، التغير المطلق والتغّير النسبي، المؤشرال
  . الرياضيات المالية والجغرافياو مشكالت من الحياة اليومية ومن مواد أخرى كالمحاسبة ها وحّلايتلق
  

ذين يسمحان بنمذجة ليتم كذلك إدراج مفهومي المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية ال في هذه السنة،     
  . والتي تتميز بطبعها المتكرربعض الوضعيات من الميدان االقتصادي

   .ة بتسهيل العمل بالمعطيات العددية ومقاربة مفهوم المتتاليات من المجدول والحاسبة البيانييسمح كّل    
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  توجيهات وتعاليق وأنشطة  الكفاءات القاعدية  المحتوى المعرفي
النسب المئوية 

  :والمؤشرات
التغير المطلق، التغير 

  .النسبي
  
  
  
  
  

نسبة )تغير(نسبة تطور
  مئوية، المؤشر

  
التمييز بين التغير المطلق  -

  .والتغير النسبي
 .حساب نسبة مئوية -
إرجاع زيادة أو تخفيض  -

 .إلى شكل ضرب
  
  
  

ساب وترجمة مؤشر ح -
سعر، (تطور ظاهرة 
 ...).سكان، إنتاج، 

التعبير بنسبة مئوية على  -
 .زيادة أو تخفيض

  
  

تعيين نسبة التطور  -
االجمالية بمعرفة نسبتين 

  .متتاليين للتطور

  
نتناول بالدراسة وضعيات أين تعبر النسبة 

المئوية على نسبة الجزء إلى الكّل وأخرى على 
    ..).دة، نسبة البطالةنسبة الوال(تطور 

 بالضرب في %5مثال، تترجم زيادة قدرها 
 بالضرب في %7 ويترجم تخفيض قدره 1,05
0,93.  

  

لحساب مؤشر لسنة معينة، نقارن القيمة 
 بالقيمة المأخوذة في سنة المأخوذة في هذه السنة
  .100ما والمختارة كأساس 

والفائدة من حساب مؤشر ظاهرة معينة تكمن 
.  في ترجمته مباشرة في شكل زيادة أو تخفيض

  

تقترح أنشطة نجعل التلميذ يالحظ من خاللها 
بعض األخطاء الشائعة عند حساب نسب مئوية 

رتفاع نسبة بمقدار ما متتالية، مثل اعتبار ا
يتبعه انخفاض بنفس المقدار هو رجوع إلى 

  .القيمة االبتدائية
  

 .المتتاليات العددية
  :عموميات

أمثلة لوضعيات تؤدي 
نمو (إلى متتاليات 

السكان، سقوط كرة، 
  ...).الفوائد، 

طرق توليد متتالية 
بقاعدة ضمنية، (

  ).بعالقة تراجعية
  
  
 
  
 

المتتاليات الحسابية 
  :المتتاليات الهندسيةو

  تعريف؛
خاصية الحدود الثالثة 

المتتابعة لمتتالية 
  .حسابية أو هندسية

  
  
  
  
  

  
  
تعريف متتالية عددية  -

واستعمال الكتابات 
 . والتعابير المناسبة

  
 .اليةمعرفة طرق توليد متت -
  
  
 nحساب الحد من المرتبة  -

 .لمتتالية
  
 
  
تعريف متتالية حسابية أو  -

هندسية والتعرف عليها تبعا 
لطريقة توليدها ووصفها 
 .باستعمال التعبير المناسب

  
  nحساب الحد من المرتبة -

لمتتالية حسابية أو هندسية 
ل بمعرفة حدها األو

  . وأساسها
  

  
  

الهدف هو ترسيخ المفاهيم األساسية الضرورية 
  ...).تعريف، الكتابة بأدلة، ( 
  

ية أو يتعلق األمر بمتتالية معرفة بقاعدة ضمن
  .بمتتالية معرفة بعالقة تراجعية

يسمح المجدول بمقارنة النتائج المحصل عليها 
  .بقاعدة ضمنية أو بعالقة تراجعية

): إذا ُأعطيت المتتالية بالشكل )nu f n= 
فالحساب يتم مباشرة، وإذا أعطيت المتتالية 

 nuبعالقة تراجعية نحسب الحدود حتى 
  .باستعمال حاسبة مثال

  
نجعل التلميذ يالحظ، بهذه المناسبة، أنّه في 

)التمثيل البياني لمتتالية حسابية  )nu تكون 
)النقاط ذات اإلحداثيات )nn ; u واقعة على 

المستقيم الذي معامل توجيهه له يساوي أساس 
   .0uلترتيب إلى المبدأ المتتالية وا

بالنسبة إلى المتتاليات الهندسية، نقتصر في 
الدراسة على تناول المتتاليات ذات الحدود 

  .الموجبة فقط
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تغيرات متتالية 
  .حسابية أو هندسية

  
 nمجموع الحدود 

  .األولى

معرفة اتجاه تغير متتالية  -
 .حسابية أو هندسية

  

 حدا nحساب مجموع -
متتابعة لمتتالية حسابية أو 

  .هندسية

استثمار النتائج من خالل وضعيات ملموسة 
  ...).فوائد بسيطة، مركبة، (

  
   التحليل والجبر2.4

األولى ثانوي، يكون تناول مواضيع هذا الميدان باستعمال الجوانب المختلفة كما كان الشأن، في السنة   
  ).الجانب البياني، الجانب العددي، الجانب الجبري(لها 

التمثيل البياني، ( يرمي الجزء المتعلق بالتحليل إلى دعم العمل الذي شُرع فيه في السنة األولى حول الدوال 
كما . نامج استنتاج منحنيات دوال مرفقة انطالقا من منحنيات دوال معروفة، حيث يقترح البر)دراسة التغيرات

يتم إدخال العمليات على الدوال من أمثلة بسيطة دون القيام بعرض مفصل أو سرد مجموعة النظريات التي 
  .تعطي تغيرات الدوال الناتجة

اله، سنكتفي بمقاربة حدسية لمفهوم النهاية عند إدخ. يعد مفهوم المشتق عنصرا أساسيا في برنامج السنة الثانية
عند نقطة ويكون التركيز على االستعماالت المختلفة لهذا المفهوم بمناسبة دراسة تغيرات دوال أو تطبيقه في 

  .تناول بعض الظواهر المرتبطة بمجاالت االقتصاد
  واع أخرى من النهايات يتعرض البرنامج أيضا بمناسبة دراسة السلوك التقاربي لبعض الدوال إلى أن

  .باعتماد دائما مقاربة حدسية وقبول النتائج المرتبطة بها) ، النهاية غير المنتهية∞±النهاية عند (
ثالثي كما يرمي الجزء المتعلّق بالجبر إلى دعم وتوسيع المعارف القبلية لهذا الميدان وذلك من خالل تناول 

 بتطبيق المكتسبات المتعلقة بالدوال المعادالت والمتراجحات من الدرجة الثانيةوة الثانية الحدود من الدرج
  .وحّل مشكالت تتدخل فيها هذه المفاهيم

  
  توجيهات وتعاليق وأنشطة  الكفاءات القاعدية  المحتوى المعرفي.

  التحليل •
  :الدوال المرجعية

3xدراسة الدالة  xa  
  

  :ت على الدوالالعمليا

g f+،f g⋅،f
g

،f go.  

  
المنحنيات والتحويالت 

  .النقطية البسيطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 معرفة تغيرات الدالة -
  ".مكعب"
" مكعب "  تمثيل الدالة -

  .بيانيا
  
 تعريف مجموع، جداء، -

حاصل قسمة ومركب 
  .دالتين عدديتين

  
 استنتاج منحنيات دوال -

مرفقة انطالقا من منحنيات 
  .دوال معطاة

  
 البرهان على أن نقطة هي -

مركز تناظر المنحني 
  .الممثّل لدالة

 البرهان على أن مستقيم -
هو محور تناظر المنحني 

  .الممثّل لدالة
  
  

  

ير مناسبة للتذك" مكعب "تكون دراسة الدالة 
التعبير، (بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالدوال 

المدروسة في ) التغيرات، التمثيل البياني
  .السنة األولى ثانوي

  
بالنسبة إلى مركب دالتين، نكتفي بتناول 

  .أمثلة بسيطة
  

  :نعني بدوال مرفقة، الدوال
( )x f x k+a ؛ ( )x f x−a  

( )x f xa  ؛( )x f x−a   ؛
( )x f x k+a حيث k حقيقي ثابت 

  .دالة معطاةfو
 في نرتكز على التمثيالت البيانية للدوال

  :نتيجتين لتبرير المعلم متعامد ومتجانس
  ( )f a h− = ( )f a h+و       

( ) ( )
2

f a h f a h b+ + −
=  ....  
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  تقاقاالش

  :العدد المشتق
تعريف العدد المشتق عند 

0xة لدالf؛  
)الكتابة  )0f ' x؛  

الترجمة الهندسية للعدد 
  .المشتق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الدالة المشتقة
  

 .حساب المشتقات
 
 
 
 

  .المشتق وتغيرات دالة 
  
  
  
  
  
  
  

  :التقريب التآلفي لدالة
 بعمتتاالتطبيق بالتقريب ال

  .لنسبة مئوية
  
  
  
  
  
  
  

  
 مقاربة مفهوم العدد المشتق -

  .على مثال
  
  
  
  
  
  معرفة العدد المشتق للدوال-

المرجعية المقررة من أجل 
  .0xقيمة معينة 

  
  
  . ترجمة عدد مشتق بيانيا-
  . تعيين معادلة للمماس-
 إنشاء المماس عند نقطة -

A للمنحني الممثل لدالة 
  .مرجعية مقررة

  
  
  
 تعريف الدالة المشتقة لدالة -

  .القابلة لالشتقاق على مج
  

 حساب مشتق مجموع -
وجداء وحاصل قسمة 
  . دالتين قابلتين لالشتقاق

  
 حساب مشتق دالة كثير -

ناطقة من حدود ودالة 

axالشكل  bx
cx d

+
+

a.   
  

 الربط بين اتجاه تغير دالة -
  .وإشارة مشتقها

  
  
 تعيين القيم الحدية لدالة -

  .قابلة لالشتقاق على مجال
  
  
  
  
 التقريب التآلفي لدالة  تعيين-

عند قيمة انطالقا من أمثلة 
  . بسيطة

  
نعتمد المقاربة الحركية والمقاربة بواسطة 

 عندما ي لمنحنAMقاطع ل لئيالوضع النها
  .A من Mتقترب 

سنكتفي . عطى تعريف شكلي للنهاية يال
  .بمقاربة حدسية للحسابات المنجزة

    

  للدالةيعرف العدد المشتق كنهاية
( ) ( )0 0f x h f x

h
h

+ −
   h عندما يؤول→

  .0إلى 
أو الميل (العدد المشتق هو معامل التوجيه 

  .للمماس) امد ومتجانسفي معلم متع
 0xيشار إلى دوال غير قابلة لالشتقاق عند 

xمثل، xa و  x xa 0 عند .  
  

  :تقترح أمثلة يطبق فيها العدد المشتق
السرعة اللحظية لحركة مستقيمة  -

  .لها معادالت زمنية بسيطة
  .الهامشيةالكلفة  -

 
 المتعلقة بحساب مشتق مجموع تقبل النتائج

و جداء وحاصل قسمة دالتين قابلتين 
  . لالشتقاق

  
  
  
  

بين منحى مستقيم وإشارة يذكر بالعالقة 
وبين تغير دالة تآلفية و  معامل توجيهه
  .معامل توجيهها

بين المنحني  التقريب المحلييشرح 
ة والمماس العالقة بين التغيرات وإشار

المشتق ويسمح بقبول النظرية التي تعطي 
اتجاه تغير دالة قابلة لالشتقاق على مجال 

  .تبعا إلشارة مشتقها على هذا المجال
  

 من منحن a فاصلتهاAالمماس عند نقطة 
fC تآلفية، نقبل أن  هو التمثيل البياني لدالة

هذه الدالة التآلفية هي أفضل تقريب تآلفي 
  .a عند fللدلة 

  a قريب منx بعبارة أخرى، من أجل 
): يكون ) ( ) '( )( )f x f a f a x a≈ + −.  

يالحظ مثال، أن تطبيق  نجعل التلميذ 
زيادتين متتاليتين صغيرتين قدر كّل منهما 
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  :السلوك التقاربي
 السلوك التقاربي للدوال -

المرجعية عند ماالنهاية 
  .وعند الصفر

 نتائج العمليات على -
  .النهايات

  . المستقيمات المقاربة-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تفسير وجود مستقيم -

مقارب يوازي أحد المحورين 
واستعماله في التمثيل البياني 

  .لدالة
 تفسير وجود مستقيم -

مقارب مائل واستعماله في 
  . التمثيل البياني لدالة

، %2 يكافئ تقريبا زيادة قدرها %1مثال 
)وهو ما يعود إلى اعتبار  )21 x+ مثل 

1 2x+ وأن y 1 2x=  هي معادلة +
)المماس عند  )0  للمنحني الممثل للدالة 1;

( )x 1 x ²+a.  
  

تُقبل النتائج وتُشرح بأمثلة مختارة 
وبحسابات مقربة وباالستعانة بالتمثيل 

  .البياني للدوال
  

  .تعتمد مقاربة حدسية لمفهوم النهاية
ارب المائل انطالقا من يوضح المستقيم المق

  :أمثلة لدوال معطاة على الشكل
( )x ax b xϕ+ +a  

)حيث  )xϕ عند 0 يؤول إلى ± ∞.   
  
  
  
  

  الجبر •
ثالثي الحدود من الدرجة 

  .الثانية
  
  
  
  
  

المعادالت والمتراجحات 
  .من الدرجة الثانية

  
  
  
  

ادالت خطية ذات جملة مع
مجهولين أو ثالثة 

  .مجاهيل
  
  
  
  

الحّل البياني لجمل 
متراجحتين خطيتين ذات 

  .مجهولين

  
  
  : تمثيل دالة من الشكل-
  f : x ax² bx c+ +a    

a   مع   وإنشاء جدول ≠0
  .تغيراتها

  
  
  
 استعمال التمثيل البياني -

اج لثالثي الحدود الستنت
وجود حلول المعادلة أو 
المتراجحة من الدرجة 

  .الثانية المرفقة
  
 حّل جملة ثالث معادالت -

  .خطية ذات ثالثة مجاهيل
  
  
 ترجمة متراجحة خطية -

ذات مجهولين بتجزئة 
  .المستوي

 
 حّل جملة متراجحتين -

خطيتين  ذات مجهولين 

  
  

التمثيل البياني للدالة " قطعا مكافئا " نسمي 
f : x ax² bx c+ +a ن المظهرحيث نبي 

، اتجاه التغير وكذلك إحداثيي )الشكل(
  .Sالرأس 

تعطى أمثلة لثالثيات الحدود الخاصة 
  .انيةومظاهر تمثيالتها البي

  
عند دراسة إشارة ثالثي الحدود من الدرجة 
الثانية وحّل معادلة أو متراجحة من الدرجة 
الثانية، توضع العالقة بين التمثيل البياني 

fللدالة  : x ax² bx c+ +a بالنسبة إلى 
  . محور الفواصل وإشارة المميز

  
يذكّر بحّل جمل معادلتين خطيتين ذات 

 التركيز على وجاهة مجهولين ويكون
  اختيار طريقة الحّل تبعا للجملة المعطاة

  
تقترح مشكالت من الحياة اليومية تؤدي 

  .إلى حل جملة معادالت
  بسيطة" إستمثال"كما تقترح مشكالت 

 )Optimisation( .  
في العديد من الوضعيات، يعود البحث عن 
أفضل حل إلى جعل مقدار أعظميا أو 
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  .بيانيا
  
 حّل مشكالت تتدخل فيها -

ادالت ثالثيات الحدود أو مع
أو متراجحات من الدرجة 

  .الثانية

ة ،وهو ما نسميه أصغريا وفق شروط معين
  .استمثاال

تسعى مؤسسة إلى جعل تكاليف : مثال
  .انتاجها أصغرية وفوائدها أعظمية

  
   اإلحصاء واالحتماالت3.4
 حتى نجعل ، يتواصل العمل الذي شرع فيه في السنة األولى ثانوي حول تذبذب العينات،في هذه السنة   

، يتذبذب الوسط وكذلك تتذبذب التواترات، فيتعلق األمر س لها نفس المقاالتلميذ يدرك أنه من عينة إلى أخرى
  . بمالحظة تغيرات هذه المؤشرات التي تلخص المعطيات،إذن
 وبالخصوص تشتتها في السنة األولى من خالل ،لقد شرع في دراسة توزيع معطيات سلسلة إحصائية   

ب مؤشرين جديدين هما االنحراف  وحساتناولتتواصل هذه الدراسة بو.  السلسلةمدى  ِمؤشر أول هوحساب
 الذي يسمح بتحديد توزيع هذه  الربعيالمعياري الذي يسمح بتحديد توزيع المعطيات حول الوسط واالنحراف

  . المعطيات حول الوسيط
 للتشتت وذلك اقياسا بسيط) المعرفة بشكل مماثل للوسيط انطالقا من السلسلة المرتبة(تمنح الربعيات    

عندئذ يمكن تمثيل هذا التوزيع بمخطط و المرتب إلى أربعة مجتمعات جزئية متساوية التكراربتجزئة المجتمع
مدرجات تكرارية، مخططات دائرية ( الذي يكمل مجموعة المخططات المدروسة من قبل " بالعلبة"

ات كما نتتطرق، في هذه السنة، إلى مدرجات تكرارية في حالة سالسل إحصائية ذ). ،ومخططات باألعمدة
  .فئات مختلفة الطول

ة تسمح بتوضيح بعض التساؤالت التي يمكن اتيفي السنة الثانية، يتم ادخال مفهوم االحتمال كأداة رياضي   
نعتمد في ذلك على مقاربة تواترية لهذا المفهوم بدراسة ظواهر عشوائية و. طرحها في الميدان التجريبي
لظاهرة بارفاقها بقانون احتمال لنميز بذلك  ما يتعلق بالمجال ننمذج هذه اكما . ومالحظة استقرار التواترات

  .النظري وما يتعلق بالمجال التجريبي
تشكّل الحاسبة البيانية والحاسوب أداتين ثمينتين للقيام بعمل حول المحاكاة وتذبذب العينات وحساب    

  . بنجاعة المؤشرات المختلفة
      

  توجيهات وتعاليق وأنشطة  الكفاءات القاعدية  المحتوى المعرفي

 اإلحصاء •
دراسة أمثلة لسالسل 

  :معطيات
  طبيعة المعطيات -
   طرائق التمثيل-
  
  
  )lissage( التمليس -

  .باألوساط المتحركة
  
  

   المدرجات التكرارية -
لسالسل منظمة في 

  . فئات مختلفة األطوال
  

التباين واالنحراف 
 .المعياري

  
   تمثيل سلسلة إحصائة -

  منظمة في فئات مختلفة
  . األطوال بمدرج تكراري

  
  
  
 حساب انحراف معياري -

  .وترجمته
  
  
  
 
 
 
 
  

  
تكرارات، : تُعطى أمثلة لسالسل معطياتها

  ...متوسطات، نسب مئوية، 
تطور مقدار (كما تقترح أمثلة لسالسل زمنية 

  ).ةخالل فترة زمنية معين
  

تقترح أمثلة حول التمليس باستعمال الوسط 
  .الحسابي المتحرك

)  lissage par moyenne mobile( 
 أي تعويض قيمة بالوسط الحسابي بعض القيم 

  .المحيطة بها
  

تبرز أهمية التناسبية بين مساحة مستطيل يمثل 
  .فئة والتكرار الموافق لها

ين نبين من خالل أمثلة مختارة كيف يسمح التبا
أو االنحراف المعياري بوصف التشتت حول 

  . المتوسط وتمييز سالسل لها نفس المتوسط
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 )quartiles(الربعيات
   ) déciles( عشرياتوال

  المخطط بالعلبة
  
  
  
  
  
  

دراسة مثال لتجربة 
عشوائية منجزة أو 

  .محاكاة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حساب الربعيات-
)les quartiles (يريين الع و

  األول والتاسع
( les 1er et 9ème déciles) 

  .لسلسلة إحصائية
 تمثيل سلسلة إحصائية -

  .بمخطط بالعلبة وترجمته
 مقارنة مخططات بالعلبة -

  .لسالسل مختلفة
  
  
  

  :يبرر حساب التباين بالقاعدة
n

2
i

2i 1
x

V X
n

== −
∑

 متوسط X حيث يمثل 

  .السلسلة
يدرب التالميذ على استعمال الحاسبة لحجز 

 على مختلف معطيات السلسلة والحصول بذلك
  .الوسائط

  
  

) interquartiles(ربعيين  يبين أن االنحراف بين
  .يقيس التشتت حول الوسيط

  
  
  
  
  
  

من خالل مثال مختار لتجربة عشوائية منجزة 
كالمجموع المحصل عليه عند رمي (أو محاكاة 

، نسجل ونقارن نتائج مختلف السالسل )نردين
نبرز هكذا تذبذب العينات . بة تجرnذات 

وبتراكم مختلف السالسل، يمكن مالحظة 
  .استقرار معين لتواترات التكرارات

 االحتماالت •
  :مصطلحات االحتماالت
 فضاء ، حادثة، حادثة 
  .بسيطة، حادثة عكسية
قانون احتمال على 

  .مجموعة منتهية
  
  
  
  
  
  
  

  .حالة تساوي االحتمال
  

  
  .قانون االحتمال  تعريف-
  
 تعريف نموذج مالئم -

لتجربة عشوائية في 
  .حاالت بسيطة

 تعيين احتمال حادثة -
انطالقا من قانون 

  .احتمال
 حساب كّل من احتمال -

الحادثة المضادة لحادثة 
  . واتحاد وتقاطع حادثتين

  

  
نستند على مالحظة توزيع تواترات مسجلة في 

تجارب منجزة أو محاكاة إلبراز قانون 
  . فق بكل تجربةاالحتمال المر

  
  
  
  
  
  

كمجموع نتيجة (نبين ،من خالل أمثلة بسيطة 
، كيف نعين قانون احتمال )رمي نردين

  .بالرجوع إلى حالة تساوي االحتمال

  .أنظر برنامج شعبة العلوم التجريبية والرياضيات و التقني رياضي:  توجيهات منهجية خاصة
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  تقدیم المادة/ 1
  
     في المرحلة الثانویةتقدیم مادة العلوم اإلسالمیة  

   
إن املرحلة الثانوية تزامن مرحلة حساسة وحرجة من أطوار حياة املتعلم وهي مرحلة املراهقة هذه املرحلة اليت تتميز 

تنصب كلها يف  اليت  اجلياشة وه الفياضة  وغرائزه حاسيسجبنوح صاحبها إىل اإلفراط و التفريط يف كل شيء بسبب أ
 بشىت السلوكيات ولو كانت منحرفة، ،مما يتطلب تعامال حكيما وعلميا معه ،حىت ال يؤدي   إثبات الذاتةبوتق

             يهات املعرفة إىل ردود فعل تكون نتائجها عكس املأمول ،أو تفقد املتعلم الثقة يف مصداقية ما يتلقاه من توج اكتساب 
 فقط ،بل س ال يتعلقون بامللمومكما تزامن هذه املرحلة من التعليم منوا ملحوظا  يف اإلدراك عند املتعلمني،مما جيعله

  .   املميزةةيتطلعون إىل عامل األفكار والتجريد ويبحثون عن املثل العليا والقدو
استجابة ملتطلبات هذه املرحلة احلساسة من أطوار حياة ية وهلذا جاءت مادة العلوم اإلسالمية يف املرحلة الثانو

كما تأخذ ,بل تتيح له الفرصة لوضع سلوكيات على احملك خبطاب عقلي وعاطفي متزن,فهي ال تلغي شخصيته ,املتعلم
                   يف ذلك اإلقناع واحلجة البينة معتمدة ,بيده إىل شاطئ ااإلعتدال يف كل شيء 

   يف السنة الثانية ثانويتقدمي املادة
 عليها املتعلم يف مرحلة أعتاد مضامني العلوم اإلسالمية يف السنة  الثانية ثانوي مهيكلة يف ااالت اليت تلقد جاء

 والسرية النبوية, النبوي الشريفواحلديثوالقرآن الكرمي ,والفقه,العقيدة :وهذه ااالت هي التعليم القاعدي 
 إن نعمق له مفاهيم سبق إن فضلنا الثانوية  املتعلم يف املرحلة لدى إدراكال انه حبكم  تطور  إ   والسلوكواألخالق

  بالتركيز على التحليل وعمق الفهم تناوهلا يف املراحل السابقة
وهو يف   خاصةسلوك املتعلم ل  املوجه واليت من شأا ان تكونالسالميةكز على منظومة القيم توهده ااالت تر

   املراهقةمرحلة
   واملفهوم ومت االكتفاء بالقيم التالية األبعاد يف ا بعض القيم مع بعضها لتقارإدماجوقد مت 

   واإلميانيةالقيم التعبدية 
   واالجتماعية األسريةالقيم 

  واإلعالميةالقيم التواصلية 
وة القرآن حىت يتمكن املتعلم  تالأحكاموأضيفت  مة للمجاالت اليت سبق بياا  النصوص الشرعية فقد جاءت خادإما

  من النطق الصحيح للقرآن الكرمي 
صلى  التنظيمية و اليت صدرت يف زمن الرسول الوثائقبتحليل بعض يقوم   السرية النبوية فان املتعلم إما

                                                     اهللا عليه 
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  المالمح الخاصة/ 2

  
  ملمح التلمیذ عند تخرجھ من المرحلة الثانویة

  
  :توقع من المتعلم عند تخرجھ من المرحلة الثانویة أنی          

  
   تھما  یتوجیھاالعمل یحفظ قدرا من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف وفھمھما و*    

   صحیحا ویدرك أبعادھاأداءیؤدي وظیفة العبادة   *  
   فھما صحیحا ویعرف ما یزخر بھ من تراث علمياإلسالمیفھم   *  
    الفاضلةاإلسالمیة باألخالقیتخلق   * 
  بایجابیة یتواصل مع غیره   * 
  یعتني بالجمال في شتى مظاھره توجیھات اإلسالم وفق  * 
   السلوك الصحي بأنواعھیمارس * 
   الراشدونیحسن تحلیل الوثائق المختلفة الصادرة في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم والخلفاء * 

  
   عند تخرجھ من السنة الثانیة ثانويالمتعلممح ل م                              

  :یتوقع من المتعلم عند تخرجھ من السنة الثانیة ثانوي أن      
        

 یفسر النصوص المقررة تفسیرا موضوعیاو لالترتیأن یقرأ القران الكریم قراءة صحیحة وفق قواعد  •
 یفھم ویشرح بعض نصوص االحا دیث المقررة  •
 یعرف جملة من علوم القران والسنة ویستفید منھا في فھم النصوص الشرعیة  •
  یعرف أثار اإلیمان باهللا في االستقرار النفسي واالجتماعي  •
  أسرارھاكالكبرى ویدرویفھم أبعادھا  صحیحا أداء العبادات یؤدي •
 یقدر قیمة العقل ویوظفھ لحل مشكالت الحیاة •
 اإلسالمي في الفقھ وأثارھایعرف بعض المدارس الفقھیة  •
   كیفیة المحافظة علیھااإلسالم و األسرة فيیعرف دور   •
  أحسن بالتي ھي غیره  ویناقش ویحاوریحسن التواصل مع  •
 بعض الوثائق النبویةیحلل  •

  
  

      الكفاءة الختامیة للسنة الثانیة ثانوي                           
 و شرح بعض أحاديث ملقرر منه وتفسريه تفسريا موضوعيا  فهم القدرة على تالوة القران تالوة صحيحة و    

وحتليل   الكربى اإلنسانيةهبعادومعرفة أفهم الصحيح لإلسالم عقيدة وسلوكا وال  عليه وسلمالرسول صلى اهللا
          عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعض الوثائق الصادرة يف 
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                                  توزیع الحجم الزمني      

  
  التوقیت     المجال  الوحدات            عدد   الملف

  14  نالقرآ  10  نمن هدي القرآ
  5  ديثحلا  5  من هدي السنة
   والفقهالعقيدة   13  واإلميانيةالقيم التعبدية 

  وعلوم القران والسنة
20  

  8  الفقه  3   واالجتماعيةاألسريةالقيم 

  5  سرية وسلوك  4   والتواصليةاإلعالميةالقيم 

                  5  
  اموع        

35  5  52  
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  مضامین منھاج السنة الثانیة ثانوي

           من هدي القرآن:األول  امللف 
   تـه تالو  وعلى تفسري وشرح مجلة من مواضيع القران الكرمي تفسريا موضـوعيا      القدرة     :الكفــاءة املرحلية 

  .والعمل بتوجيهاته ةصحيحتالوة 
  .العناصر املفاهيمية  الكفاءة املستهدفة  الوحدات

   فضل تالوة القرآن
  وآدابه

  معرفة فضل تالوة القرآن وآدابه      
  

  وآدابه فضله
   

القدرة على تالوة القرآن تالوة صحيحة ومعرفة أحكام          مقدمة يف علم التجويد
  الترتيل

   علم التجويدإىلمدخل 

  أحكام النون الساكنة 
  

  القدرة على النطـق ـا   ومعرفة أحكام النون الساكنة 
    حيحانطقا ص

  اإلظهار اإلدغام االقالب اإلخفاء

  التعريف  واألنواع  معرفة أحكام   املـد و القدرة على النطق به  أحكام املـد

  الساكنة  امليم أحكام
  

معرفة أحكام امليم الساكنة والقدرة على النطق به نطقا         
  صحيحا

ــال ــاء واالنق ــار واإلخف  باإلظه
   واإلدغام

الفطرة اإلنـسانية بـني     
  تقامة واالحنرافاالس
  

القدرة على معرفة البعد الفلسفي لإلميان باهللا والنتـائج         
  املترتبة على االحنراف عن عقيدة التوحيد 

اإلميان فطرة اهللا وهو األمر األول يف       
  القران الكرمي للبشرية

الترف وآثاره يف فـساد     
  العالقات االجتماعية

ستقرار القدرة على معرفة خطورة الترف واملترفني على ا       
  اتمع وأمنه وآثاره يف عرقلة جناح اإلصالح والتجديد 

مفهوم الترف واملتـرفني والطـرق      
  املؤدية إليه وانه سبب يف زوال األمم

ــوق  و  ــة احلق   جدلي
ــة يف   ــات املدني احلري

  القرآن الكرمي 

القدرة على دراسة وحتليل العوامل الدافعـة إىل رسـم           
  رمي    احلقوق واحلريات يف القران الك

مصدر احلقوق اإلنسانية يف القـران      
   تكرمي القران لإلنسان-الكرمي

  عبودية اإلنسان هللا

األمن يف القران    مفهوم  
  الكرمي 

القدرة على معرفة أمهية األمن يف القران وأثـاره علـى         
  االستقرار العاملي والتنمية املستدمية

أمهية األمن النفـسي والغـذائي يف       
  ازدهار اتمع 
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 القـــران الكـــرمي  
  والظاهرة السكانية 

القدرة على فهم وحتليل الظاهرة السكانية من خـالل         
  نصوص القران الكرمي 

  

  موقف القران من التنمية البشرية
  القران والعمليات السكانية

                                                                                                       من هدي السنة        :امللف الثاين
  .  حتليل نصوص األحاديث واستخراج العرب واألحكام منها والعمل بتوجيهاا القدرة على      :املرحليةالكفاءة 

  .العناصر املفاهيمية  الكفاءة املستهدفة  الوحدات
الشبهات يف التشريع   
اإلســالمي وموقــف 

  املسلم منها

واستنباط األحكام  الواردة      احلالل واحلرام   يثحدحتليل  القدرة على   
  فيه 

  شرح األلفاظ     
قانون إصالح وتبـدل    

  اتمعات حنو األحسن 
مقومات احلـضارة يف   

  اإلسالم
 واستنباط األحكام    ... منكم منكرا  رأى من    حتليل حديث القدرة على   
  الواردة فيه

  -شــرح األلفــاظ     
  التحليل 

من مقومات احلضارة    -
  وأسباب زواهلا

 الغزو الثقايف وخطره  
  على اتمعات

  واسـتنباط األحكـام      ..... لتتبعن سـنن   ديث  احل حتليلالقدرة على   
   عوامل الغزو الثقايف ومظاهره وعالجه ومعرفة الواردة فيه

عوامل –شرح األلفاظ   
الغزو الثقايف ومظـاهره    

       وعالجه
    

احلقوق الشخصية  
ومــدى ارتباطهــا 

  حبقوق اآلخرين 

واسـتنباط   . .... مثل القائم عل حدود اهللا      حديث حتليلالقدرة على   
    ومعرفة حدود احلرية الشخصيةاألحكام  الواردة فيه

ــاظ      ــرح األلفـ شـ
  التحليل 
   مفهوم 

 هدي السنة يف بيان   
  قيمة العلم والعلماء

   .....طريقا يبتغـي فيـه علمـا        من سلك    حديث   حتليلالقدرة على   
   ومعرفة فضل طلب العلمواستنباط األحكام  الواردة فيه

  
  

ــاظ      ــرح األلفـ شـ
وبيـان قيمـة    التحليل    

العلم ومرتلـة أهلـه يف      
  هدي السنة
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                                                                                  القيم التعبدية واإلميانية      :امللف الثالث 

علوم القران الكرمي  والسنة وتاريخ التشريع اإلسالمي ومدارسه املتنوعة معرفة القدرة على : الكفاءة املرحلية
            ذلك يف فهم الشريعة عبادة وسلوكا   رواستثما

  الكفاءات املستهدفة                 الوحدات 
  

  العناصر املفاهيمية     

   النفس استقرارالتوحيد وأثره يف    
   اإلنسانية  

  

معرفة اثـر التوحيـد يف االسـتقرار        القدرة على   
  النفسي واالجتماعي

  

  -   أقسامه –تعريف التوحيد 
  أثاره على النفس اإلنسانية

  تعريف القران الكرمي 
  كرميمقدمة يف علوم القران ال

  
بالقران الكرمي وحتليل ظاهرة     فالقدرة على التعري  

   الوحي
  الفرق بينه وبني احلديث القدسي

  الوحي وأقسامه 
  موقف الفالسفة من الوحي

  
  علم املكي واملدين

  

القدرة على التمييز بني املكي واملـدين ومعرفـة         
  خصائصهما

  

  معرفة املكي واملدين والفرق بينهما
  مميزات املكي واملدين

  فوائد العلم باملكي واملدين
  القراءات والقراء

  
القدرة على التمييز بني أنواع القراءات ومعرفـة        

  مدارس قراء القران الكرمي وأصحاا
  أنواع القراءات وحكمها وضوابطها 

  
  علم التفسري نشأته وتطوره 

  
القدرة على معرفة علم التفسري ومدارسه 

  لكرميواالستفادة منها يف فهم القران ا

  
نشأة التفسري وتطوره الفـرق بـني       

  التفسري والتأويل 
  أنواع التفسري ومناهجه

  أشهر املفسرين
  

  مجع   القران  وترتيبه
  

  القدرة على معرفة كيفية مجع  القران ومراحله 
  مجع القران يف عهد الرسول

  األحرف السبعة يف القران الكرمي 
  مجع القران يف عهد أيب بكر الصديق

  لقران يف عهد عثمان بن عفان مجع ا
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  السنة ومكانتها يف الشريعة
  
   

  القدرة على معرفة مكانة السنة يف التشريع 
  
  

  اشهر كتب السنة-تدوين السنة
  
  
  

القدرة على معرفة األطوار اليت مر ا التشريع   تاريخ التشريع اإلسالمي
  اإلسالمي

األطوار املختلفة اليت مر ا التـشريع       
  اإلسالمي

  
  نشأة املدارس الفقهية وتطورها

  معرفة املدارس الفقهية ومسارها القدرة على 
  ظيف ذلك يف فهم إحكام الشريعةتووالتارخيي 

  -احلنابلة - الشافعية -املالكية 
   الظاهرية-  االباضية -  احلنفية

    وأقسامهم الوضعياحلك
                      

خراجه من معرفة احلكم الشرعي والقدرة على است
  الكتاب والسنة 

 وأقسامه  احلكم الوضعيتعريف
  وأمثلة عنه

القدرة على معرفة الكليات اخلمس للشريعة   مقاصد الشريعة اإلسالمية 
  اإلسالمية 

  مقاصد الشريعة وأقسامها

القدرة على التعرف على مظاهر اليسر يف   مظاهر اليسر يف العبادات 
  العبادات وممارستها يف احلياة

هر اليسر يف عبادة الصالة مظا
  والصوم والزكاة واحلج

  من الصلوات  املشروعة
  

لقدرة على التعرف على أمهية  الصالة وأثارها يف ا
  احلياة

- االستسقاء- صالة اجلماعة
     اخلوف  - الكسوف –اخلسوف 

    -االستخارة 
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  القيم األسرية واالجتماعية : امللف الرابع    
  قيم األسرة واتمع والعالقات بني مكوناا والتعامل مع احمليط العام للمجتمع عرفة م:  الكفاءة املرحلية

     الكفاءات املستهدفة   الوحدات 
         

  العناصر املفاهيمية

  
دور األسرة يف تربية 

  اتمع وتنميته

  
دور األسرة يف تنمية اتمع واحملافظة عليه من خالل معرف 

  نصوص القران والسنة

  ألسرة قبل التكوينا
  اخلطبة وإحكامها

  األسرة بعد التكوين
  الزواج وأحكامه
  والتنمويالدور التربوي

  لألسرة
 مشكلة الطالق  األسباب    ا اجتنا  والقدرة على اليت دم األسرة وب األسبا معرفة  عندما ال تستمر األسرة

  والعالج
  اإلحكام الشرعية

  من املشكالت األسرية 
  احلضانة والرضاعةالنفقة و 

 كيفية عالج اإلسالم لبعض مشاكل األسرة واحلكمة من معرفة
  ذلك

  احلكم الشرعي –التعريف 
  احلكمة من املشروعية

  األحكام
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                                                                        القيم اإلعالمية والتواصلية                :امللف اخلامس    
   أساليب اخلطاب واحلوار والتواصل االجيايب مع اآلخرينقيمة العقل كيفية احملافظة عليه وممارسة    معرفة :الكفاءة املرحلية

   الغلو والتطرف نبذو
  

  ناصر املفاهيميةالع              الكفاءات  املستهدفة   الوحدات 
  

نعمة العقل وكيف حنافظ 
  عليها

  
  القدرة على التعرف على نعمة العقل وكيفية 

    القران والسنةاحملافظة عليه من خالل نصوص
 
 

  
اكتساب العقل السليم وكيفية 

  احملافظة عليه
  يضر بالعقل  حترمي اإلسالم كل ما

  
أدبيات حلوار والتواصل يف 

  اإلسالم
  

رسة التواصل واحلوار مع الغري القدرة على مما
  هومعرفة آلياته وأدبيات

  

  أمهية احلوار والتواصل 
  آليات وأدبيات احلوار والتواصل 

  
  

الغلو والتطرف وخطره على 
  العقيدة واتمع 

القدرة على معرفة أسباب ومظاهر الغلو والتطرف 
  وخطره على العقيدة وكيفية اجتنابه

  
   - طبيعة املشكلة–التعريف 

  –جماالت الغلو والتطرف 
   كيفية عالج الظاهرة  

رسائل الرسول إىل ملوك 
عصره                                                                                                                                                                                        

القدرة على حتليل ودراسة رسائل الرسول صلى اهللا 
  عليه وسلم إىل ملوك عصره 

  الرسول مرحلة جديدةرسائل 
  رسالته إىل النجاشي

  رسالته إىل هرقل
  حتليل هده الرسائل وفهم فقهها
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  التوجیھات البیداغوجیة
  وضعیات التعلم المقترحة 
 یكون فیھا المتعلم في التيھاج ھي الوضعیات المنفي تحقیق  وضعیات التعلم المقترحة

عالقة تفاعلیة مع مضمون التعلم في كل مجال وتتكون من مجموع من الخطوات والعملیات 
  واالداءات 

  :وتشمل وضعیات التعلم على المراحل التالیة 
من خالل   تنطلق بھ الوحدة نحو التعلم الجدیدالذيوھي النشاط  وضعیة االنطالق  -1

بأداءات المتعلمین المتعلقة بمكتسابتھم القبلیة من حیث وضعیة مشكلة وھي غالبا ما ترتبط 
   السلوكیات المنسجمة مع كفاءات الوحدة أوالمعارف 

 النشاط حیث من ةتعلیمی وضعیات التعلم في أي وحدة أھموھي :وضعیة بناء التعلم  -2
 النشاطات في وانتظامطور المعرفي والسلوكي  وتتضمن كل ما یدخل في التألتعلميوالحجم 

وفروقھم الفردیة وعلى ضوء شكل تسلسلي یراعي االنتقال وفق مستویات المتعلمین 
  المشاركة الفعالة للمتعلمین بالحوار والمناقشة وعمل األفواج

من  لتمكین الوحدة ختامفي  وھو المجال المخصص:وضعیة إستتمار مكتسبات التعلم   -3
كتسباتھم المعرفیة والسلوكیة في نشاطات تقویمیة وتدریبیة وتتحد وضعیات التعلم توظیف م

   في ھدا المستوى أشكاال متنوعة بتنوع المعارف لكل ملف من الملفات الست
  الوسائل     شكل الوضعیة                      الملف

 االستماع إلى التالوة والحوار والمناقشة  القرآن والحدیث          
  للوصول إلى فھم النص الشرعي

المسجل واألقراص 
  المضغوطة والمعلقات

معلومات الالصور  والشواھد واكتشاف    واإلیمانیةالقیم التعبدیة
  الحوار

  أفالم وثائقیة وصور 

القیم األسریة 
  واالجتماعیة

 معارف قبلیة و لحفظ معلومات واستغال
   تتمثیل أداءا

أشرطة فیدیو وحوار 
  وادث استنتاجي وح

القیم التواصلیة 
  واإلعالمیة

مالحظة صور أداءات سلوكیة والتحاور 
   المعارف القبلیةل و استغالواالستنتاج

ظواھر اجتماعیة 
  ونصوص مختارة  
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 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة  

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع  
  
  

  منهـــاج
  التاريخ : مـادة 

  
  السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  بـ جميع الشع
  
  

  
  
 

                                                                             
  2006جانفي 
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  تقديـــــم 
  

إن التاريخ في معناه العام هو ماضي اإلنسان و سجل مسيرة البشرية ، يحوي بين طياته كـل التطـورات       

ا البشرية منذ أن قدر لإلنسان أن يترك آثاره على          االقتصادية و االجتماعية و السياسية و العسكرية التي مرت به         

  .األرض

و تكمـن أهميـة دراسـة       . فهو ذاكرة الشعوب و الحافظ لعبرتها و تجاربها و كفاحها عبر األزمنة و العصور               

 والماضي في أن حاضر اإلنسانية و مستقبلها هو كثير من جوانبه نتاج عوامل و تطورات تاريخية أدت إلى ما ه                   

  .أوضاع و مشكالت عليه من 

اإلنسان في حاجة إلى فهم جذور تلك األوضاع و المشكالت لالستفادة من خبرة العصور السابقة فـي معالجـة           و

  .الكثير من القضايا الحاضرة 

 و مدى صحتهـا   ، و تنظيم مادتهـا و معرفـة أسبابهـا هي تحقيق في الوقائع التاريخيـةفدراسة التاريخ

  .استخالص النتائج منها والربط بيـن ظواهرهـا المختلفـة و، تحليل الوقائع و تفسيرهـايلها و إليضاح تفاصو

زء من عالم تتشابك فيه القضايا ان مادة التاريخ تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة لشخصية المتعلم ليعي ذاته كج

ه مع بقية المواد الدراسية واألبعاد الزمانية و المكانية عن طريق تعلم عقالني تعاوني ابتكاري ، تتكامل في

  :ووسائطها التربوية فهي تساعد المتعلم على 

 .إدراك العالم على أنه مجموعة نظم فيتصرف على هذا األساس  •

 .تجاوز المنظور الذاتي الخاص لألمور ومحاولة رؤيتها من خالل منظورات اآلخرين  •

 عيا له انعكاسات على مستقبل الوطن تنمية حسه بالمسؤولية و وعيه بأن ما يقوم به فرديا ، أو جما •

 .المحيط العامو    

 .إدراكه بأن التعلم و تنمية الشخصية هما رحلتان تستمران مدى الحياة  •

 .إدراكه بان عملية التعلم نفسها ، أهم بكثير من نتائجها اآلنية  •

  التفاعل و  ك على التكاملخلي ، ونعتمد في ذلإن مادة التاريخ تجعل العالم الخارجي مرآة لعالم الفرد الدا

  :الحيوي بين أربعة  أبعاد هي 

 .تأثير الماضي على الحاضر و التخطيط للمستقبل  : البعد الزمني •

 .العالقات المتبادلة في العالم بين الدول و الشعوب : البعد المكاني •

 .ترابط القضايا و المسائل الهامة في العالم و تشابكها  : بعد القضايا •

 .تأثير األبعاد الثالثة على اإلنسان و تفاعله معها  : اتيالبعد الذ •
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  :فاإلنســان في ممارستـه للحيـاة ينبغـي أن يجعـل فكــره فيـ اتجاهيـن أو بعديـن 

  .و هو في ذلك يتقيد بالماضي ، فيتأمل في أحداثه و تفاعالته و يعتبر بعبره  : البعد التاريخي - 1

 .طيع من خالله أن يتجاوب مع المشكالت و األزمات التي  يواجهها  الذي يست:بعد الحاضر  – 2

 .المستقبـل  و يحضر لبناء الماضي في ضوء مجريات الحاضرو في ربطـه بين البعديـن يفسر 

من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تم التركيز فيه على الدراسة الموضوعاتية الثانية و عليه فإن منهاج السنة 

 :يخ العالم الحديث و المعاصر موزعة على ثالث وحدات تتمثل في من تار

  م1954 – م 1815: االستعمار األوروبي في إفريقيا و آسيا و مقاومته  .1

  م1954 – م 1815 األوروبية  و انعكاساتها القارية و العالمية /العالقات األوروبية  .2

  .   م1954 – م 1830االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومة الوطنية بين  .3
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  ملمح التخرج في التعليم الثانوي العام 
  

 واالستعدادات للتعلم التجريدي حيث تتبلور الميول و ييعتبر التعليم الثانوي مرحلة النضج الفيزيولوج

 االختيارات في الدراسة ، و يتوقع من المتعلم ان يبني نظرة واضحة األبعاد زمانــا ومكانا ألبرز التحوالت

التفاعل كمواطن و  و   و استخالص القيم و الخبرات من اجل التموقع التاريخية وطنيا وإقليميــا و عالميا

  .  كإنسان في بيئته الطبيعية و االجتماعية 

  

  )القاعديـة  ـ المستعرضـة ( الكفاءات المرجعية 
  

  ):الفكري ـ المعرفي( أوال ـ  كفاءات ذات طابع عقلي 
  

  .استرجاع المعـارف
 .توظيف المعــارف •
 .استغـالل الخبــر •
 .حــل المشكـالت •
 .أعمال الفكر النقـدي •
 .تحريـك اإلبــداع •
 .بنــاء المفاهيــم •

  :كفاءات ذات طابع منهجيثانيا ـ 
 .تنظيم المعطيات الستخراج عالقات في وضعيات جديدة •
 .ديدةاستخراج إشكاليات علمية انطالقا من العالقة بين المعطيات العلمية الج •
 .إصدار فرضيات ذات العالقة باإلشكالية المطروحة و اختبارها •
 .انتقاء مراجع ووثائق ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة والبحث •
 .التحلي بالدقة العلمية والموضوعية والسببية في معالجة وضعيات جديدة •
 .ريبحوصلة و إعادة تنظيم المعلومات من خالل الوصف و التحليل و النقد و التج •

  
   :كفاءات ذات طابع تطبيقيثالثا ـ 

 .االستعمال العلمي الدقيق للوسائل •
 .إنجاز و تخطيط و تحقيق المشاريع •
 ...تطبيق المكتسبات المعرفية في تحقيق المنجزات  •
 . و المعلوماتية تاستغالل التكنولوجيا •

  
  :رابعا ـ كفاءات ذات طابع اتصالي 

 .>>، التعبير الشفوي التعبير الكتابي << التواصل باللغة  •
 .السيطرة على األداة اللغوية وفهـم آلياتها وبناءها و إمكانياتها التعبيرية في مختلف المقامات واألوضاع •
 .التواصل باألسلوب العلمي •
التواصل بمختلف أصناف التعابير التشكيلية و الرمزية و العالماتية و التمييـز بينهـا و التعامـل مـع                    •

 .خصوصياتها 
 .ل غير الشفوي بالتعبير باالنفعاالت التواص •
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  :كفاءات ذات طابع شخصي و اجتماعي و وجداني خامسا ـ 

  
 :ذات طابع شخصي  . 1

 .تحقيـق الذات •
 .معرفة الذات •
 .تحمل المسؤولية •
 ).نقاط الضعف / نقاط القوة ( التقويم الذاتي  •
 .الحفاظ على الذات و صيانتها  •
 

 :ذات طابع اجتماعي . 2
 .ه بشكل سليم بتمثله لعادات و تقاليد مجتمعه االندماج في مجتمع •
تقدير الكفاءات ، المشاركة ، الشعور بالتـآخي و  ( الحس االجتماعي و السلوك االجتماعي السليم     •

 ).التعاون ، تحمل المسؤولية ، االعتماد على النفس ، ضبط النفس ، تقدير الخدمات العامة 
 .تمثل قيم المجتمع قوال وفعال  •
المشكالت االجتماعية و العمل على المشاركة الواعية فيمـا يواجهـه المجتمـع مـن               االهتمام ب  •

 .مشكالت و تحديات 
 .فهم الضوابط االجتماعية  •
 .ممارسة قواعد السلوك السليمة في تفاعله و سلوكه االجتماعية مع اآلخرين  •
 .جماعة المحافظة على العالقات الديمقراطية السوية في أنواع التفاعالت مع أفراد ال •
 .تقدير األسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية هامة  •
 .المحافظة على قيم و مثالية األسرة  •
  

 :ذات طابع وجداني . 3
 .االعتزاز باالنتماء للوطن و التضحية من اجله •
 تقدير جهود اإلنسان بصفة عامة و الجزائري بصفة خاصة في بناء الحضارة اإلنسانية  •
 .دور الجزائري في بنائهااالعتزاز بالحضارة اإلسالمية و •
 .دعم القيم المرتبطة بالعادات و التقاليد المستندة الى الدين و المنطق و العلم •
 .لحياة تطويرا للفرد  والمجتمعالوعي بحقوق اإلنسان و واجباته و ممارستها في كافة مجاالت ا •
العالم وحدة واحدة تجمعـه     االتجاه نحو التعاون الدولي و التفتح على الثقافات المختلفة إيمانا بأن             •

 .مصالح و آمال مشتركة 
 .ة اتي و حب الحقيقة و البحث عنها والحصول عليها من مصادرها المختلاالتجاه نحو التعليم الذ •
 اإليمان و االلتزام بالقيم و المبادئ التي تحترم اإلنسان و تحث على العلـم و العمـل و األخالق •

.  
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  ق ملمح التخرج في التعليم الثانوي التاريخ في تحقيمادة إسهامات
  

 انــ والمكانـالزم في دـالتحدي و عـالتموقـ 1

  في الفضاء التوجھ
 . واستعمال اإلحداثيات الجغرافيةمعرفة

 . الخرائط و معرفة مختلف أنواع االسقاطات  ، الساللم الزمنية  استعمال  . التحكم في مختلف أنماط التمثيل البياني –
 .مجموعات حدود ترسيم  ، تاريخية مجموعات جغرافية كبرى ، تحديد مجموعات تحديد  جموعات جغرافية و تاريخية  تحديد مـ
  قواعد بعض الرزنامات معرفة ، األحداث بين بعضها البعضتحديد بصورة مطلقة ،  التأريخ   تأريخ معطيات وأحداث ـ
 .ى للزمن  الكبرالتقسيماتمعرفة    تعريف مختلف أصناف الزمنـ

   و إنجاز وثائق في التاريخ و الجغرافيااستغالل ـ2
  في الزمان و المكان ، وصف وثيقة ، شرح وثيقـة           الوثيقة على طبيعة وثيقة ، تحديد       التعرف  استغالل وثائقـ

 . و أهمية وثيقة حدود استخراج
 و تحليل معلومات تكميليـة فـي        حصر ،ختلفة   في وثائق م   متشابهة و تحليل معلومات     حصر  الوثائق استغالل مجموعة من ـ 

 . مجموعة من الوثائق حوصلةوثائق مختلفة ، 
 مناسبةعلمية  رموز استغالل مناسب ، بناء فهارس ، سلم استعمال  تماثيل خرائطية و رسومات بيانية إنجاز ـ 

 البرنامـــــج  معـــارف  توظيـــفـ 3 

 خـصائص   إبـراز   وصف ، ائص حدث ، وصف إبراز حالة في وقت ما         خص إبراز  وصف  وصف ، إبراز الخصائصـ
  مجموعات كبرىخصائص خصائص فضاء ، وصف إبراز إبراز وصف  ، تطور أو حركة

 داخل فـضاء و تبريرهـا ، إبـراز          قات تبرير عالقات سببية في التاريخ ، إبراز عال        و إيجاد  إيجاد و تبرير عالقاتـ
 وضعيات تفكيك ودراسة آليات و أنظمة ، مقارنة معطيات           بين فضاءات و تبريرها ،     عالقات
 .و أحداث

 مبادئ ومفاهيم ، التعرف على مبادئ و مفاهيم في وثيقـة أو اكثـر، تجنيـد          مضمون تعريف  استعمال مبادئ و مفاهيمـ
 . مفاهيم بمناسبة عمل كتابي أو شفهيومبادئ 

  ـرق بيـن المــوادـ فـي أدوات و طـمـالتحك ـ 4

 مفـردات   اسـتعمال  ،     تنصيص جمل صحيحة و احترام عالمات ال      بناء  ،  اإلمـالء احترام لتعبير الكتابي  اـ
 . صحيحة ودقيقة 

  . باسم مجموعةالتعبير  ، بصفة فردية  التعبير  التعبير الشفهي ـ
 الرياضية و األدوات التحكم في بعض ـ 

 المعلوماتية 
 . استعمال جهاز معلوماتي،دول رقمي   تحديد عناصر مختلفة في ج،  الحساب

 تجنيد و تنظيم معارف في موضوع ـ
 .معين

  تجنيد معارف مكتسبة في وضعيات معينة ، ، اإلعادة المباشرة للمعلومات  الموضوع حصر
  .معارف تنظيم

 . عن المعلومة ، اختيار المعلومة البحث  التوثيق ـ
 . رؤوس أالم أثناء الدرس أخذمطالعة ،   رؤوس أقالم عند الأخذ  اخذ رؤوس أقالمـ
   تطبيق توجيهات في عمل معين ـ
  . تقديم عمل جيد ـ

   ـ إثبـــات االستقاللية في العمــل5

  و المشاركـة في الدرسنتباهالا ـ

  في العمل الجماعيالفعاليـة ـ

  )إنجاز العملالعمل ، وقت التفكير في وقت (  الوقت  تسيير ـ

 .  و تعميق العمل الشخصي تنظيم ـ

 . األهداف و الوصول إليها تحديد ـ

 . النتائج تحليل ـ
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 أھداف تدریس مادة التاریخ
  في

 السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي
  

ضبط الفترات التاريخية محل الدراسة بتوقيع أهم فواصلها على خط الزمن ، يساعد على وضع الموضـوع              •

 .رر داخل إطاره الزمني تتحكم فيه معالم بارزة و توجهه في مجاله المعلوم المق

 . تعزيز معرفة التلميذ التاريخية و تعميقها بحقائق و وقائع ظاهرة االستعمار األوروبي   •

أوروبية / اكتساب المتعلم معرفة حول التنافس االستعماري و ما نتج عنه من تغير في  العالقات األوروبية                  •

 .الخارجية / وروبية واأل

االطالع على ما أفرزته التحوالت الكبرى في تاريخ أوروبا الحديث من تغير في موازين القــوى علـى                   •

 .مستـوى العالـم 

 االطالع على المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التحوالت األوربية في جميع المجاالت •

 .)ـ السياسة ـ العسكرية االجتماعية ـ االقتصادية ـ الثقافية  ـ العلمية  (    

 .الكشف عن االزدواجية في المفاهيم  و المبادئ و القوانين في العالقات الدولية •

 .فهم أسباب اختالل موازين القوى بين الدول االستعمارية و الشعوب المستعمرة و نتائج ذلك  •

 ل استعادة سيادتها تعزيز و تعميق معرفة التلميذ حول حركات التحرر العالمي و جهود الشعوب من أج •

 . و تحقيق ذاتها    

تقدير جهود اإلنسان بصفة عامة واإلنسان الجزائري بصفة خاصة في التـصدي للـسياسات االسـتعمارية                 •

 .بجميع أشكالها

 .تعزيز و تعميق معارف المتعلم حول المقاومة الوطنية لالستعمار الفرنسي  •

 .له ترسيخ قيمة االنتماء إلى الوطن و التضحية من أج •

 . التأكد من أن االنطالق نحو دروب جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات و الدفاع عنها  •

 . وتقدير الرأي األخركتابة البحوث و التقارير و إبداء الرأيرات البحث واستخدام المكتبات ، واكتساب مها •

 . الربط ، التركيب إصدار األحكام التحليل ، التعليل ،: تنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثل  •
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  ـدات التعلميـــةالوحـــ

  الوحدة التعلمية

 األولـــى

 
 المعارف األساسية

 
 مصطلحات وكلمات مفتاحيه / المفاهيم المستهدفة للبناء 

  

ـه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـا و مقاومت

ـ
ـ
سي

ـا وا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـي في إفريقي

ـ
ـ
ـ
ـار األوروب

ـ
ـ
ـ
ستعم

اال
  

  /أوال

  ارية ـ الحركـــة االستعم1

  ).ظروفها، أسبابها ، أهدافها    ( 

 . ـ أشكال  االستعمار2

   ـ السياسة االستعمارية 3

 ـ انعكاس السياسة االسـتعمارية   4

  .على القارتين 

  

  

  

  

  

  /ثانيــــا

   ـ مقاومة االستعمار1

  .  في إفريقيا و آسيا    

  ).ظروفها، أسبابها ، أهدافها   ( 

       ـ أساليب و وسائل الكفاح 2

  .التحرري      

   ـ طبيعة الحركات التحررية 3

  . و خصائصها     

  

  ـ التوســع ، ـ النفــوذ ، ـ االستعمــــار 

   ـ الحركـة االستعماريـة  ـ االستعمـار المباشـر 

   ـ االستعمـار غيـر المباشـر ـ االستيطـــان

    ـ اإللحـاق ، االدمـــاج ، ـ االمتيـــازات

   ، ـ سياسة التبشيـر ، ـ التمديـن   ـ االستثمــار

   ـ الحمايــة   ـ االنتــداب ، ـ الوصايــــة 

    ـ المجـــال الحيـوي ، ـ المـواد األوليـــة 

   ـ الرأسماليـــة ، ـ األســواق التجاريــــة 

    ـ االستغـالل  ـ االستنزاف ، ـ األرض المحروقة

  ،   التخلـف ، ـ التبعية    ـ الكومنولث  ـ

  .ـ المتروبول  ـ الجامعة الفرنسية 

  

  ـ التحــرر ، ـ المقاومـة ، ـ المقاومة الشعبيـة 

   ـ المقاومـة المنظمـة ، ـ االنتفاضة ، ـ التمـرد 

   ـ الحرب التحريريـة ،ـ الفكـــر السياسـي    

   ـ النضـال السياسـي ، ـ االتجــاه السياسـي    

  ـي الثقافـي      ـ البرنامـج السياسـي ، ـ الوع

 ـ الهوية الثقافية  ـ الوعي الوطني ، ـ الوعي القومي ، 

   ـ النـوادي ،ات اإلصالحيـة الجمعيــات  الحركـ

  ـ اإلعالم التحرري ، التحرر السياسي 

  ـ التحـرر الشامــل ، ـ التضامــن التحرري 

   ـ التأثيـر والتأثــر ، ـ الثــورة المسلحــة 

  .ائدة  ـ الثورات الر
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  الوحدة التعلمية

 الثانيـــة

 
 المعارف األساسية

 
 مصطلحات وكلمات مفتاحيه / المفاهيم المستهدفة للبناء 

  

ـة
ـ
ـ
ـة والعالمي

ـ
ـا القاري

ـ
ـ
ساته

ـة وانعكا
ـ
ـ
ـة األوروبي

ـ
ـ
ت األوروبي

ـا
ـ
ـ
ـ
ـ
العالق

  

   ـ تحديد أهم القوى السياسية1

  : في أوروبا      

 يعـة العالقـات بينهاطب •

 .ومظاهرهـا 

  

تحــول في عوامــل ال •

 ةالعالقـــات األوروبيـ

 .األوربيــة 

 

ـة  ـ المواجهـة العسكري2

   م1918 م ـ 1914األولـى 

من حرب أوروبية إلى حرب  ( 

  ).عالمية 

  

 ـ المواجهة العسكرية الثانية 3

   م 1945 م ـ 1939

من حرب أوروبية الى حرب ( 

  ) .عالمية 

  

عقب الحرب  ـ تطور العالم 4

  .العالمية الثانية 

  

  

  

ـ الدول الحديثة ، ـ الدولة األمة ، ـ اإلمبراطورية         

  ـ الحركـات القوميــة ، التحوالت االقتصاديــة

  ـ الثورة الصناعيـة الثانية ، ـ المذاهب السياسيــة 

  

   ـ المذاهب االقتصاديــة ، ـ المذاهب االجتماعية 

  قوى السياسية ، ـ سياسة التوازن ـ مبدأ القومية ،ـ ال

    ـ سياسة المؤتمرات والتسوية ، ـ التنافس ـ التحالف  

  ـ الصراع ـ تضـارب المصالـح ـ صدام المصالح ،

   ـ التكتل ـ التعددية القطبيـة ـ القومية المتطرفـة ، 

  ـ الوطنية المتطرفة  ـ األنظمة الفردية 

  مولــي ـ الدعايـة المغرضـة  ـ النظــام الش

   ـ الديمقراطية الشعبيـة  ـ الديمقراطية الحــرة 

  

   ـ الحريات ـ المحـــور  ـ الحلفاء ،

   ـ تنظيم المجتمع الدولي ، ـ ميثاق األمم المتحدة

   ـ القطبية الثنائيـة ، ـ الصراع الدولـي ،

  ،ـ األحـالف العسكريـة              ـ الحـرب البـاردة

  

  يـة ، ـ سياسـة مأل الفراغ ـ المشاريـع االقتصاد

   ـ األزمات الدولية ، ـ التعايش السلمي ، 

  .ـ االنفراج الدولي ، ـ عالم الجنوب   ـ العالم الثالث 
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  الوحدة التعلمية

 الثالثـــــة

  

 المعارف األساسية

  

 مصطلحات وكلمات مفتاحيه / لمفاهيم المستهدفة للبناء 

    

ـي في ال
ـ
ـ
االستعمار الفرنس

ـة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـة الوطني

ـ
ـر و المقاوم

ـ
ـ
ـ
جزائ

  

  

 ـ االستعمار الفرنسي في الجزائر        1

  .و المقاومة الوطنية 

  ).الظروف ، األسباب ، األهداف( 

  

  

مظاهرها  سياسة االستعمارية و  ـ ال 2

ا عسكريا ، إداريا سياسيا  اقتصادي     ( 

  ).و  دينيا ، ماليا اجتماعيا ، ثقافيا  

  

  

جزائــري  ـ رفــض الــشعب ال 3

  :للوجود االستعماري و مظاهره 

  .المقاومة الشعبية المسلحة  •

 .النضال السياسي  •

 .الحركة اإلصالحية  •

  

  

ــة   4 ــة الوطني ــائج المقاوم  ـ نت

لالستعمار قبيل اندالع ثورة نوفمبر     

  . م 1954

  

  

ـ االحتالل ، ـ معاهدة االستسالم ، ـ سياسة السلب 

  م العسكري   والنهب  ـ المقاومة الشعبية ، ـ الحك

   ـ الحكم المدني  ـ سياسة االستيطان ،

   ـ المسؤولية اإلدارية والمالية المدنية    

   ـ رئاسة وحدات االحتالل اإلفريقية ، 

  ـ مجلـس اإلدارة ، ـ النيابـة العامــة 

، مكاتب العربية ، ـ قانون األهاليـ اإلدارة المحلية ، ـ ال

 االقتصادية ـ السياسة ـ التنظيم اإلداري ، ـ السياسة

  االجتماعيــة ، ـ السياسة الدينيــة           

  

ن االستثنائيـــة ،  ـ السياسـة الثقافيـــة ، ـ القواني

زوح    ـ النــ الهجــرة،ـ التنصيـرـ اإلدمـــاج،

  ـ التجنيد اإلجباري  ـ التمثيــل السياســـي ، 

   ـ الفكـر اإلصالحي ، ـ الفكــر السياسـي

  ـ االتجاهات السياسيــة   ـ البرامـج السياسيـة ، 

ـ اإلصالحـات السياسيـة  ـ القوانيــن االستثنائيـة ،  

  

  

                 االقتصادية،   ـ البنية االجتماعيــة ـ البنية 

  ... ـ البنية الحضارية   
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في نهاية السنة الثانيةمن التعليم الثانوي يكون المتعلم قادرا علـى فهـم ظـاهرتي               

ي عبـر تـاريخ العـالم الحـديث                  االستعمار األوروبي ، و حركات التحرر العـالم       

 المرتبطـة   اإلشـكالية و المعاصر باستغالل مصادر منتقاة في معالجـة الوضـعيات           

  . بالمواضيع محل الدراسة

 
 
 
  خ/  ك     
الهدف النهائي   

 االندماجـي
 

 

 

 

  3                              كفاءة قاعدية 2                           كفاءة قاعدية 1اعدية كفاءة ق   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3                        الوحدة التعلیمیة 2                             الوحدة التعلیمیة 1    الوحدة التعلیمیة 
 

 

 

 

 تعكـس   إشـكالية أمام وضـعيات    

ــاهرة  ــتعمارية  ظ ــة االس الحرك

ــة و ــا و األوروبي ــات ظهوره حيثي

توسعها في قارتي أسيا و أفريقيا وما       

 يكـون    تحـرري ،   قابلها من كفـاح   

صنيف ، شرح،   ت: المتعلم قادرا على  

الظروف،األسباب، األهـداف   (تحليل

اعتمـادا علـى   )االنعكاسات  الوسائل،

ــف ا ــة ذات مختل ــسندات التاريخي ل

  .الداللة 

  المختلفة . 

أمام وضعيات إشـكالية تعكـس      

ــة           ــات األوروبي ــة العالق طبيع

قـادرا  األوروبية  يكون المتعلم     / 

على تحديد  و تحليـل مظاهرهـا        

ــة         ــاتها القاري ــصا انعكاس مستخل

ــسندات  ــتغالل ال ــة باس و العالمي

  . التاريخية ذات الداللة 

 

أمام وضعيات إشكالية تعكس 

اوضاع الجزائر ابان الفترة 

االستعمارية ، يكون المتعلم قادرا 

على فهم ظروف و اسباب 

زائر         االحتالل الفرنسي للج

و  ادراك السياسة االستعمارية 

المنتهجة بمختلف اهدافها 

وانعكاساتها و مقاومة الشعب 

الجزائري للوجود االستعماري 

باستغالل السندات التاريخية 

  .المختلفة ذات الداللة 

 

ار األوروبي في ـاالستعم
  وآسيــا و مقاومتــه إفريقيا

   م1954 م ـ 1815
  

خلية العالقــات األوروبيـة الدا
  .و انعكاساتها القارية و العالمية

   م1954 م ـ 1815
                                     

  االستعمار الفرنسي في الجزائر
   و المقاومــة الوطنيـــة

   م1954 – م 1830 
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  1عدية الكفاءة القا

  
  
  
  

  .المــــوارد
  االستعمار األوروبي في إفريقيا و آسيا و مقاومته : الوحدة التعلمية 

 ) م 1854 م ـ 1815(
 
 داءات و النشاطاتاأل المعارف األساسية الوضعيات التعلميــة

  
 الوضعية األولـــى

  :ـ الحركـــة االستعماريــــة 
  ) األهداف – األسباب –الظروف ( 

 

  . ـ يستغل سندات تاريخية متنوعة تمكنه من تحديد مفهوم االستعمار 1
  . ـ يعالج وثائق تبرز الظروف التاريخية لنشأة الحركة االستعمارية 2
 . تعمارية و أهدافها  ـ يستخلص أسباب الحركة االس3

  
 الوضعية الثانيــة

  
السياسـة  االستعمارية في إفريقيا و آسيا 

  )الطرق والوسائل ( 

 ـ يستغل سندات تاريخية يستخلص من خاللها طرق و وسائل تنفيذ المخططات  1
  ) .آسيا ، إفريقيا ( االستعمارية عبر قارتي 

انعكاسـات الـسياسة    ـ يستثمر سندات تاريخيـة ، يـستخلص مـن خاللهـا      2
  .   االستعمارية على القارتين في جميع المجاالت 

  
  

 الوضعية الثالثــة

  
ـ الكفاح التحرري فـي قـارتي إفريقيـا             

  .و آسيا 

  :اعتمادا على سندات تاريخية مختلفة 
  .يحدد مفهوم الكفاح التحرري  •
 .يشرح الظروف واألسباب الدافعة للتحرر •
  .تحررية يستخلص أهداف الحركات ال •

  
  

 الوضعية الرابعـة

  
  ـ الحركــــات التحرريــــة

 )األساليب ، الوسائل ، الخصائص ( 

  اعتمادا على سندات تاريخية متنوعة 
  .يحدد اساليب و وسائل الكفاح التحرري  •
 يستخلص الخصائص العامة لحركات التحرر في افريقيا و اسيا  •
 .يميز بين طبيعة الحركات التحررية  •

 انظـــــــــــر الوثيقـــــــــة المرافقــــــــــــــة للمنهـــــــــــاج ط ادماجــــــــينشــا
  انظـــــــــــر الوثيقـــــــــة المرافقــــــــــــــة للمنهـــــــــــاج ملــف تطبيقـــــــــي

 

الحجم  سا16  آداب و فلسفة ، تسيير واقتصاد ، لغات أجنبية
 سا12  رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية الساعي

حيثيات ظهورها و توسعها في قارتي أسيا و أفريقيـا        الحركة االستعمارية األوروبية و     أمام وضعيات إشكالية تعكس ظاهرة      

ـ     : و ما قابلها من كفاح تحرري ، يكون المتعلم قادرا على             الظـروف  ، األسـباب ، األهـداف          ( ل    تصنيف ، شرح ، تحلي

  .لسندات التاريخية ذات الداللة للظاهرتين ، اعتمادا على مختلف ا) الوسائل ، االنعكاسات 
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  2الكفاءة القاعدية 
  
  
  

  .المــــوارد
  

                                      األوروبية و انعكاساتها القارية و العالمية /العالقات األوروبية: الوحدة التعلمية 
  ) م 1854 م ـ 1815(

  
 ألداءات و النشاطاتا المعارف األساسية الوضعيات التعلميـــة

  
 الوضعية األولـــى

  
 ـ طبيعـة  العالقـات األوروبيــة       1

 .األوروبيـة  و مظاهرهـا 

  :من خالل استغالله للسندات التاريخية المختلفة * 
 .يحدد أهم القوى السياسية في القارة األوروبية  -
 .يبرز طبيعة العالقة بين القوى األوروبية و مظاهرها  -
   ا عوامل التحول في العالقات األوروبية و انعكاساتهيستخلص -

  
 الوضعية الثانيـــة

 ـ المواجهة العسكرية األوروبية األولى 2

  . م1918 – م 1914

   

  :من خالل استغالله لسندات تاريخية متنوعة * 
  .يحدد عوامل المواجهة العسكرية األوروبية األولى و انعكاساتها  -
أوروبيـا         ( ناتجة عـن المواجهـة العـسكرية        يستخلص أبرز األزمات ال    -

  ).و عالميا 
  
  

 الوضعيــة الثالثــة

 ـ المواجهة العسكرية األوروبية الثانية  3

  .  م1945 – م 1939

  :من خالل استغالله لسندات تاريخية متنوعة* 
  . يستخلص عوامل المواجهة العسكرية الثانية -
  .هة العسكرية أوروبيا وعالميايبرز االنعكاسات التي رتبتها المواج -
  

تطـور العالـم عقــب الحـرب  ـ  4 الوضعيـة الرابعــة
  العالميـة الثانيــة 

  :من خالل استغالله لسندات تاريخية متنوعة* 
  . يبرز واقع العالم عقب الحرب العالمية الثانية -
 .يحدد طبيعة العالقات الدولية و مظاهرها  -

 ـــــــــــر الوثيقـــــــــة المرافقــــــــــــــة للمنهـــــــــــاجانظ .نشــاط إدماجـــــــي
 انظـــــــــــر الوثيقـــــــــة المرافقــــــــــــــة للمنهـــــــــــاج ملـــف تطبيقـــــــي 

  

الحجم  سا16  ، تسيير واقتصاد ، لغات أجنبيةآداب و فلسفة 
 سا12  ریاضیات ، تقني ریاضي ، علوم تجریبیة الساعي

أمام وضعيات إشكالية تعكس طبيعة العالقات األوروبية الداخلية  يكون المتعلم قادرا على تحديد  و تحليل مظاهرها مستخلـصا                

  . نعكاساتها القارية و العالمية باستغالل السندات التاريخية ذات الداللة ا
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  3الكفاءة القاعدية 

  
  
  
  
  

  .المــــوارد
   م1954 – م 1830االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومـة الوطنية : الوحدة التعلمية 

  
 األداءات و النشاطات المفاهيم األساسيـــة الوضعيات التعلميــة

  

 الوضعية األولـــى

  : ئرـ االستعمار الفرنسي في الجزا 1

 ) األهداف – األسباب –الظروف ( 

  :من خالل استغالله لسندات تاريخية متنوعة * 

  .يستخلص الظروف و األسباب الحقيقية للغزو الفرنسي للجزائر -

 . يحدد أهداف االستعمار الفرنسي للجزائر -

  

 الوضعية الثانيــة

  . ـ السياسة االستعمارية و مظاهرها 2

قتصادية و العسكرية ، االدارية ، اال( 

  )المالية ، االجتماعية ، الثقافية و الدينية 

  :من خالل استغالله لسندات تاريخية متنوعة * 

  .يحلل السياسة االستعمارية  ، و يبرز انعكاساتها على المجتمع الجزائري  -

  

  

  

 الوضعية الثالثــة

 ـ رفض الشعب الجزائري للوجود 3

  .االستعماري و مظاهره

  :له لسندات تاريخية متنوعة من خالل استغال* 

  .يبرز أهداف المقاومة الجزائرية  -

 .يحدد األساليب المنتهجة في المقاومة  -

  .يقيم نتائج المقاومة خالل الفترة المدروسة  -

 انظـــــــــــر الوثيقـــــــــة المرافقــــــــــــــة للمنهـــــــــــاج نشـــاط ادماجــــــــي

 انظـــــــــــر الوثيقـــــــــة المرافقــــــــــــــة للمنهـــــــــــاج ـــيملـــف تطبيقـــــ

الحجم  سا16  آداب و فلسفة ، تسيير واقتصاد ، لغات أجنبية
 سا12  ریاضیات ، تقني ریاضي ، علوم تجریبیة الساعي

أمام وضعيات إشكالية تعكس أوضاع الجزائر إبان الفترة االستعمارية ، يكون المتعلم قادرا على فهم ظروف و اسباب االحتالل 

ستعمارية المنتهجة بمختلف أهدافها وانعكاساتها و مقاومة الشعب الجزائري للوجود االستعماري الفرنسي للجزائر و  إدراك السياسة اال

  .باالستغالل السندات التاريخية المختلفة ذات الداللة
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  عقد بين جميع أطراف الفعل المنهاج ن إ-

   .مسؤولياتهالتعليمي التعلمي يلتزم به كل في حدود 

  . زاوية نظر لمعالجة بيداغوجية المقاربة تعتبر -

 ، و تبنى من خالل نشاطات المتعلمين  تستدعي بذل جهد لتحقيقها  في المنهاج المعلنة تالكفاءا -

  . في ظل الوضعيات اإلشكالية    

  . نشاط بمعزل عن سياقه العام الممثل في الوحدة التعلمية تحضير يمكن ال -

  .مكتسباتهم القبليـة ولمتعلمين األستاذ االنطالق من تصورات اعلى إشكالية الوضعية المختارة ،  تحديد أثناء -

 حدودهو الالحقة لبناء المفهوم في لمادة التاريخ  اإلحاطة ببرامج المستويات السابقة الضروري من -

  .المطلوبة 

 في التفكيرو  فعالة لضمان تحقيق الكفاءات، لذلك وجب تحضيرها بعنايةتاو أدالوسائل والسندات  تعتبر -

  .تنويعها 

  . التلميـذ واعتبار أخطائه مؤشرات ضابطة ألدائه التبمحاو االهتمام -

  . المناسب الوقت محطات بارزة للتقويم التكويني تسمح بالتقدم في التعلم أو الدعم في تحديد من البد -

 من خالل المشاريع و  التعاون والتنافس اإليجابينزعة ضمن المجموعات مع إحياء النشاط روح بعث -

  .البحوث 

     :زمة لتنفيـذ المنهـاج  الالالوسائل

  الوثيقة المرافقة للمنهاج :  المصاحبة للمنهاج  - أ

 كتاب مدرسي يساير الطرح الجديد للمنهاج  -

 دليل األستاذ  -

   : وسائل أخرى إن توفرت -   ب

 ذات الصلة بالوحدات الصورة و الصورة المتحركة والخرائط بأنواعها المختلفة :اإليضاح وسائل     * 

  .المدروسة

  .و االنترنيت   البصرية ، اإلعالم اآللي السمعية الوسائل •

  . الميدانيةالزيارات و المتاحف •

  . النـوادي المدرسيـة •

تفعيل المكتبة المدرسية وإثرائها باإلنتاج الوطني ، مع استثمار ساعة المكتبة المدرجة في توقيت  •

  التالميذ

 

  تربويـةوتوجيهـات إرشــادات
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  :وأدواتــه التقويــم

 الكفاءات هو االنتقال من مستوى كفاءة إلى أخر و إلـى تحقيـق الكفـاءة                بمقاربة كان هدف التدريس     إذا

 ، فعلى األستاذ أن يقيس الخطوات التي قطعها التلميذ في هذا المجـال              )الهدف االندماجي النهائي    ( الختامية  

  معرفةبهدف 

  .و تحديد قيمة اإلنجاز  

 يحددها األستاذ وفق ما يراه من بنسب تقويم أهداف وحدة تعليمية تمس الجوانب المختلفة و أن

) المعرفة المهارة ، الوجدان (  تدمج المجاالت الثالثة اعتبارهاأولويات يدخل في صميم قياس الكفاءة على 

 التقويم المقالية و الموضوعية فقط في تقويم األداء بل تستخدم فيها شبكات االختباراتفال يقتصر على 

  . قياس التقدير والحظة وقوائم المتابعة والمراقبة و الفحص بأنواعها المختلفة من أساليب الم

 منطلقا من تشخيص الحاجيات و أثناء المختلفة األستاذ أثناء عملية التقويم أن يلم بمركباته وعلى

 باعتباره إجراء يقوم به خالل عملية التدريس لكي يتتبع التكوينيالممارسة يولي عناية كبيرة للتقويم 

 الصعوبات التي تعترضهم و التدخل لتذليلها و سد ثغرات التدريس ومواطن يقيسميذ و مجهودات التال

  :، وتكمن أهميته  عند التلميذالمالحظةالنقص 

  :  في  للتلميـــذ بالنسبةـ1

  . مواكبته للوحدات التعلميةدرجة معرفة •

  . التي تعترضه الصعوبات نوع معرفة •

  . و تصحيحه مجهوده تقويم •

 .شيده  وترعمله تنظيم •

  :في ــاذ ــ لألستبالنسبـةـ  2

  . الفروق بين التالميذ تمييز •

  . جودة التدريس و وسائله فحص •

   .المعرفية درجة صعوبة المضامين معرفة •

 . في تدرج الكفاءات التحكم •

 وفقا التقويم في صورة إنجازات عاجلة وسريعة و آنية ، غالبة ما تكون جزئية ومتدرجة هذا يوظف
، ويتم تقويم الكفاءة من خالل معالجة وضعيات إشكالية تتضمن مطالب تأخذ بعين االعتبار ات لتدرج الكفاء

  :مجموع 
  .مجموع األبعاد و المعارف المدمجة في الكفاءة  •
 .المسعى التحليلي و البنائي للوضعية المطلوبة  •
 .تبرير االختيار أو األسلوب المعتمد  •

ة األداء أثناء التقويم التكويني ، ويمكن أن تضبط تلك تمكن معايير التقويم من الحكم على نوعي
المعايير وتناقش مع المتعلمين ، مما يساعدهم على فهم المتطلبات الالزمة لتحقيق الكفاءة المطلوبة وتيسير 

  .المسعى التعلمي
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 اقتراح نموذج شبكة تقویم المجال السلوكي عن طریق المالحظة

  
 : .............المادة 

 
   التقويم عن طريق المالحظةبطاقة

 )المجال السلوكي       ( 

  :........................السنـة :........................ االسم 

 :........................القسـم :........................ اللقب 

 
 

  عناصــر المالحظــة  التقويـم
+ - 

      المشاركـة في القســم  

 
            مالحظات عالجية للجوانب السلبية

         يشارك بنشاط-
         يشارك بشكل إيجابي-
         يطلب المساعدة-
         يركز ويحب االطالع-
         يتخذ المبادرات-
         يتمتع بحس نقدي-
         يبدي استقاللية-
         يتخذ مسؤولياته-

               لبيةمالحظات عالجية للجوانب الس      المساهمـة خـارج القسـم

         يحترم مواعيد تقديم الواجبات-
         يقدم العمل الكتابي بشكل منظم وواضح-
         يشارك في التقويم الذاتي-
         يراجع بانتظام-

           مالحظات عالجية للجوانب السلبية      احترام اآلخرين

         يأخذ الكلمة بشكل منظم-
         يستمع إلى اآلخرين-
         يحافظ على الوسائل المادية-
         يحترم عمل اآلخرين-
         يتقبل النقد و المساعدة-
         يحترم آراء اآلخرين-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ

ــ

ــ
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  اقتراح نموذج شبكة تقويم يعتمدها األستاذ
 
  

  بطاقة التقويم عن طريق المالحظة

................................. 

 :........................ السنـة :........................االسم 

 :........................القسـم :........................ اللقب 

 
 

 معايير التقويم القدرات المجال ألستـاذا تقويم
+ - 

التحكم في المفاهيم     المعرفي-

 و المصطلحات

  .............. تعرف التلميذ على المفردات كلها-

  .................تعدد بشكل صحيح اختار من م-

  ................ سطر أو أشار بشكل دقيق على-

  )......مفاهيم و مصطلحات: ( عرف باختصار -

 .................... ميز بين المفهومين التاليين -

 

    

  بشكل دقيق.................... حدد على الخريطة-  اإلنجـــــاز  المهاري

  :...........................قم  علق على وثيقة ر-

  :........................ حدد طبيعة الوثيقة رقم -

  بشكل منهجي:................. درس الوثيقة رقم -

  بشكل واضح) ..............رسم (  أنجز مخطط -

  

    

  ................................... برر موقفه من -  السلـــــوك  الوجداني

  .....................حكما سليما فيما يخص اصدر -

  .................... أبدى سلوكا إيجابيا اتجاه الذات-

  ................. أبدى سلوكا إيجابيا اتجاه اآلخرين-

  .......... أبدى سلوكا إيجابيا اتجاه العمل المطلوب-
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 ـابطاقــة تقويــم المقــال في التاريـخ والجغرافيـ
 

 المؤشــــــرات المعاييـــــر الرقم التقييــــــــــم
جيد 
 جدا

 الشيء ضعيف مقبول جيد

  
تعبئة وتجنيد 
 المعلومات

  
  )الوثائـــق( أ ـ السندات 

  .فهـــم  •
 .استغـالل  •
 .استعمـال  •

  .ب ـ معارف شخصية 
  .ثــراء  •
 .تحكــم  •
 .مالءمـة  •

          

 20 / 6  المالحظــــــــــــة                            النقطــــــــة   

  
  

معالجــة 
  األشكــال

  
  أ ـ التحكم في الموضوع

  .فهــــم  •
 .إحاطـــة  •
 .اإلشكاليــة  •

  .ب ـ نوعية األدلة والحجج 
  .أهمية األدلة والحجج •
 .نوعية الموضحات •
 .مالءمة الشروح  •
  .األحكام و نسبيتها  •

          

 20 / 8  المالحظــــــــــــة                            النقطــــــــة   

 
  

  هيكلــة الموضـوع

 
  أ ـ البنـــــــــاء

  تجميع األدلة والحجج 
 :تنظيمهـــا •

  . في كل جزء-
 . في مختلف األجزاء-        

) اإلخراج العام( ب ـ التقديم 
.  

  .نوعية الكتابة  •
 .تنظيم الورقة  •
 .دقة التعبير و الصياغة •
  .سالمة اللغة •

          

  
1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  

 

 20 / 6  المالحظــــــــــــة                            النقطــــــــة   
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   بطاقـــة تقويميــــة           :                        االســم 

  التعليق على الوثائق                                      :اللقــب 

 :لقســم ا

 

 األهــداف المرجعيـــة                التقويــــــــم
01 02 03 04 05 

           .تحديد طبيعة الوثيقــة * 

            .تحديد االطار الزماني و المكاني * 

            .وصـف الوثيقــة * 

            .شــرح الوثيقــة * 

            .نقــد الوثيقــة * 

            .فاهيم استعمال المصطلحات و الم* 

            .تجنيــد المعلومات * 

            .التعبيــر كتابيــا* 

            .تطبيــق التعليمات * 

            .تقديــم عمــل منظــم * 

            المجمـــــــــوع

  ҒƯƯƯƯƯƯƯ ҳ  :  

 مرجعــي معلــــــم اختیـــــــار ھـــدفیتــــرك لل    

    تعلیمیة معینة أو أكثر لتقویمھ ، خالل فترة   
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 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة 

 وزارة  التربيـة  الوطنيـة

  
                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع  
  
  

  منهـــاج
  اجلغرافيا: مـادة 

  
  السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  شعبـ جميع ال
  
  

  
  

                                                                            

  2006جانفي 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2

   مادة الجغرافياتقديم 
 ،  الجغرافيا  علم  يدرس  الظواهر  الطبيعية  وعالقة   الـسكان بمحـيطهم وبيئـاتهم   

، وهـي     مختلف المـواد       الذي تتجسد  فيه  بوضوح  قواعد  التكامل  بين            اإلطار باعتبارها  
  ضرورية للتعلم  من  اجـل   فكرية تمارس  الوصف  والشرح   والتحليل  والتعليل  كعمليات 

 وتـستجيب   ،توعية  الفرد  بمكانته ضمن  المحيط  الطبيعي  واالجتماعي  الذي  يعيش  فيـه        
ى حـل مـشاكل   بذلك  لكثير من الحاجيات األساسية لإلنسان  كمكون أساسي للتربية تساعد عل        

حياتية متنوعة ، من  خالل  تنمية البعد  المكاني  لـدى  المتعلمـين  وتوضـيح  العالقـات                        
الموجودة  بين األنشطة  اإلنسانية   والمعطيات  الطبيعية  وهي  تطبيق  عملـي  للنظريـات                      

رها حتى  السياسية  والنظم  االقتصادية السائدة  وكشف  الفوارق  في مستويات  المعيشة  وتفسي
تمكن  التلميذ  من اتخاذ  مواقف من  الظواهر  المالحظة  و إعداده  للحياة بإكسابه  مهـارات          
وتنمية اتجاهات  مرغوب  فيها لديه  وتبصيره  بالمشكالت  العالمية  الراهنة  ، لذا أصـبحت                   

حيط والبيئـة   المهيأ من طرف اإلنسان وأثره على الم      ) Espace(تهتم أكثر فأكثر بدراسة المجال      
مما أعطى المادة مفهوما جديدا كجغرافية حديثة وكمعرفة إجرائية عملية تتنـاول جملـة مـن                
المفاهيم األساسية الجديدة المتعلقة بإشكالية نشاط اإلنسان وأساليب ومنهجيات تعامله مع المحيط            

  .بشكل عام 
ينة الظروف الطبيعية لوحدها        تجاوزت  الجغرافيا  الحديثة  المساعي التقليدية الخاصة بمعا         

الـسكان والتنميـة    بل صارت تربطها بحياة المجتمعات السكانية كمقاربة أولى لمعالجة مشاكل           
البيئة معتمدة في ذلك على طرق استنتاجية وقياسية مالئمة وأدوات خاصة بالمادة من خـرائط   و

  :ف العامة التالية  األهداتحقيق وصور  وبيانات ومعطيات إحصائية ونصوص بما  يمكن  من 
  

  .تعلم التفكيرالعلمي والتمرس على المساعي الخاصة بمعالجة اإلشكاليات وحل المشكالت  
دراسة المجال الجغرافي بمفهومه الشامل حيث تطور من دراسة المكـان إلـى دراسـة                

  . وذلك قصد التموقع والتصرف العقالني في المحيط ،النشاط البشري بمختلف أوجهه
نظيم اإلنسان  واستغالله واستفادته من موارد المحيط والحفاظ  علـى    تواعد  البحث عن ق    

  .البيئة 
تعزيز روح المواطنة المسؤولة وتقوية االنتماء وتوطيد العالقات على أساس من الواقـع               

  .والمصالح والمنافع المشتركة والمتكاملة
 الـدول وتخطيطهـا     دراسة مادة الجغرافيا باعتبارها مادة ذات أدوار رئيسية في بنـاء            

المستقبلي إحصاءا وتخطيطا وتنمية  كالدراسات البيئيـة والـنظم الـسياسية واالقتـصادية       
  .والمشاكل السكانية

   :أهداف  الجغرافيا في  السنة الثانية من التعليم الثانوي        

 مظـاهر  التنـوع   ان ما  تم اكتسابه في مادة الجغرافيا من منهجيات  استعمال  أدوات المـادة  وتفـسير    

والتباين والتطور  في العالم، هو  بمثابة أرضية  انطالق  المتعلم في  السنة الثانيـة مـن التعلـيم  الثـانوي          

لتحليل  المجال  الجغرافي في  كل  من الجزائر وإفريقيا والوطن العربي، والبحث  عن  مختلف المعطيـات                     

 والتنمية وصوال الـى     لسكان الطبيعي وشرح العالقة بين ا     التي تساعد على ربط العالقة بين اإلنسان ووسطه       

ويتـضح  .اقتراح الحلول للمشاكل  المطروحة على المستوى الوطني  والمستوى  اإلقليمي  والمستوى القاري     

 :ذلك من خالل االهداف التالية  
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   :األهداف المعرفية

  رية والعالميةتمكين المتعلمين من التعرف على مكانة الجزائر اإلقليمية والقا -
 تمكين التالميذ من معطيات تساعدهم على ربط العالقة بين السكان والتنميـة  واسـتخالص                  -

  ذلك  عن المشاكل  المترتبة 
  

   :األهداف المهارية

تعويد المتعلمين على منهجيات  استخدام  ادوات المادة في  اطار البحث عن  المعلومـات  و                    -
  )تصنيفا وتحليال  ( استثمارها

     

  :األهداف الوجدانية 

تدريب التالميذ على اتخاذ المواقف  وتبريرها بالنسبة للقـضايا  المختلفـة  وايجـاد الحلـول                -
  .  المناسبة للمشاكل المطروحة

  

   : الحجم الساعي  
 وحدات تعلمية بالنسبة  04يتناول منهاج الجغرافيا في السنة الثانية من التعليم الثانوي 

  :   ساعات أسبوعيا هي  4) تسيير واقتصاد، لغات أجنبيةأدب وفلسفة، (للشعب 
  .الجزائر في افريقيا والوطن العربي  -
  .الجزائر  في  العالم  -
  .التحول االقتصادي واالجتماعي في  الجزائر  -
  التباين االقليمي في الجزائر  -

  
 03، )رياضيات، علوم دقيقة، تقني رياضي(ويتناول نفس  المنهاج بالنسبة للشعب العلمية 

  : ساعات أسبوعيا وهي 03وحدات  تعلمية موزعة على 
  . الجزائر في افريقيا والوطن العربي  -
  . الجزائر  في  العالم  -
   التحول االقتصادي واالجتماعي في  الجزائر  -

  
انظر منهاج السنة االولـى مـن       ( التذكير بملمح التخرج في التعليم الثانوي العام والتقني         

  )التعليم الثانوي 
  

  .ملمح الدخول الى السنة الثانية من التعليم الثانوي -1
  : يكون المتعلم قادرا على ة ،  يفترض أن في نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي   
التعرف على مظاهر التنوع والتباين الجغرافي  في العـالم،  وعالقـة اإلنـسان                -

يم، وصوال القتـراح حلـول      بمحيطه، وأساليبه في التنمية، ودوره في تهيئة اإلقل       
  .للمشاكل البيئية

  .التحكم في أدوات المادة ومنهجيات توظيفها واستغاللها -
  . تبرير المواقف واصدار أحكام موضوعية واقتراح الحلول للمشاكل المطروحة-     
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  ملمح الخروج -2
  :    في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي، يكون المتعلم قادرا على 

  وظيف أدوات ولغة المادة توظيفا سليما البراز مكانة الجزائر اقليميا وقاريا ت-
  .  وعالميا وشرح مظاهر التحول االقتصادي واالجتماعي فيها

  .ة والقارية واالقليمية المحلي التنماوية والسكانية اصدار أحكام موضوعية حول القضايا-
  .االقتصادي واالجتماعياقتراح الحلول للمشاكل المطروحة في الميدانين -

  
  اعتماد  مبدأ  الكفاءة في  تنظيم المنهاج

  
 القدرات والمعارف الضرورية لمعالجة أية وضعية  تعلمية، واعتمادها  من الكفاءة هي جملة

هي  التي تتحكم في تحديد المحتويات كمعارف ) الكفاءة(كمبدأ  منظم للمنهاج ، يعني أن  
، يتم اختيارها وفق منظور جديد ،  هو المسعى )  مفاهيم وقواعد(أساسية ومبادئ منظمة للمادة 

لمعالجة اإلشكاليات أو حل المشكالت ، ويتطلب ذلك هيكلة خاصة للمادة التعليمية وتنظيم 
  :المنهاج وفق الخطوات التالية 

  
، التي تستجيب لفئة خاصة مـن       )الهدف الختامي االدماجي   ( أو تحديد الكفاءة الختامية   -

 نهاية الـسنة      تتحقق  في    التي  ات المرتبطة بالمجال  المعرفي  المقصود ، و        الوضعي
  الدراسية 

تحديد الكفاءة القاعدية المناسبة لكل وحدة تعلمية مع الحرص على البقاء داخل اطـار        -
  .الفئة الخاصة بوضعيات الكفاءة الختامية

    
 – النـشاطات    –ساسـية   المفـاهيم اال  :(  القاعديـة   اختيار الموارد المشكلة للكفاءة      -

 -)الوضعيات التعلمية 
  

   .                                                       انظر الجداول التفصيلية 
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  الكفاءة الختامية
  :      أمام وضعيات اشكالية تخص جغرافية الجزائر يكون المتعلم في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي قادرا على  

  تحديد وشرح مكانة الجزائر اقليميا قاريا وعالميا -1
  دي واالجتماعي للجزائر وربط العالقة بين السكان والتنمية تحليل الواقع االقتصا-2
  . وعالقة ذلك بالمحيط اإلقليمي والقاري اقتراح الحلول لمشاكل التنمية والسكان المطروحة على المستوى الوطني-3
  

  )1(الكفاءة القاعدية    
يحدد موقع ومكانة الجزائـر     -

في كل من افريقيـا والـوطن       
مـشاكل    ،يتعرف على ال   العربي

 .التنماوية والسكانية المشتركة 
  

  )3(الكفاءة القاعدية     
أمام وضعيات اشكالية تخـص     -

التحول االقتصادي واالجتماعي   
في الجزائـر، يـشرح المـتعلم       

 ومعيقات التانمية   عناصر التحول 
   المناسبة  ويقترح الحلول ،

  
 
 
 

  )2(اءة القاعدية الكف     
أمام وضعيات اشكالية تخص الـسكان      -

 يحلـل    . في الجزائـر     والوسط الطبيعي 
المتعلم أسباب ومظاهر التباين االقليمي ،      

  .ويقترح حلوال للمشاكل المطروحة
  
  

 
 
 

  )4(الكفاءة القاعدية      
   
 
أمام وضعيات اشكالية تخص مكانة     -

الجزائر في العالم، يـشرح المـتعلم       
دورها في التكـتالت والمعـامالت      
االقتــصادية بــين الواقــع الحــالي 

  .واالفاق المستقبلية
  

  )1(الوحدة التعلمية 
الجزائر في افريقيا والوطن 

  يالعرب

  )4(الوحدة  التعلمية 
  الجزائر في العالم

  

  )2(الوحدة التعلمية  
  التباين االقليمي في الجزائر 

  )خاص أدبي(

  )3(الوحدة  التعلمية 
التحول االقتصادي واالجتماعي 

  في الجزائر
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  الجزائر في افريقيا والوطن العربي : 1الوحدة التعلمية 
  

 ، ويتعـرف علـى المـشاكل         انة الجزائر في كل من افريقيا والوطن العربـي        يحدد موقع ومك  : 1 الكفاءة القاعدية 
  التنماوية والسكانية المشتركة 

  
   سا  15 سا   الى   12من :  الحـجم الساعي

  

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
  

 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 
 إسـتراتيجية يستقرئ خرائط مناسبة، ويكتشف     -

  .الموقع
ــه - ــع ومميزات ــة الموق ــشرح أهمي يحــدد وي

  .وخصائصه من خالل خرائط مناسبة
 

  الموقع االستراتيجي -
  الجغرافي  الموقع -
    االمتداد -
    االتصال -
 التنوع -

ــعية  - 1   وضـ
ــص  ــة تخ تعلمي
ــع   ــة موق أهمي

  الجزائر   
 

يحلل النصوص والتقارير والمواثيق الـصادرة      -
 والعربيـة، السـتخالص     اإلفريقيةعن المنظمات   

  .مكانة الجزائر ودورها في افريقيا والوطن العربي
 

  اإلفريقي االتحاد 
  النيباد

  جامعة الدول العربية
 االتحاد المغاربي

 وضـــعية – 2
ــق   ــة تتعل تعلمي
ــة و دور  بمكانـ

  الجزائر 
 

 تخص الظاهرة السكانية    إحصائيةيحلل معطيات   -
  . والوطن العربيوإفريقيافي الجزائر 

يميز بين التنمية والتنمية المستدامة من خـالل        -
  .نصوص مختارة

  .يستقرئ خريطة توزيع المواد النافذة والمتجددة-
يستخلص المعيقات الطبيعية والبشرية من خالل      -

  .إحصائيةنصوص ومعطيات 
 

  النمو الديموغرافي
ــسكان   تركيـــب الـ

  توزيع السكان،
مقومات 
  معيقات التنمية،التنمية

 لمستدامة  التنمية ا-

 وضـــعية – 3
ــص  ــة تخ تعلمي
العالقة بين السكان   

  و التنمية 
 

المعيقة للتنمية فـي الجزائـر      يشخص المشاكل   -
يقتـرح الحلـول    والوطن العربي و إفريقيـا ،و       

 .المناسبة

  كل المدنامش -
   المديونية -
  التخطيط -
 اإلقليميةالتهيئة  -

 وضـــعية – 4
ــق   ــة تتعل تعلمي

  بمشاكل التنمية 
 

  استثمار المعلومات المكتسبة 
  

 تقويم الكفاءة 

  
/ 

  وضعية إدماج 
  

        أو
  وضعية تقويم
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  التباين االقليمي في الجزائر: 2الوحدة التعلمية

  
، يحلل المتعلم أسباب ومظاهر       في الجزائر   أمام وضعيات اشكالية تخص السكان والوسط الطبيعي      : 2الكفاءة القاعدية 
  .، ويقترح حلوال للمشاكل المطروحة التباين االقليمي 

  
  سا15   الى   12من :  الحـجم الساعي

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 

يتعرف على معايير تحديـد االقلـيم       -
باعتباره رقعة جغرافية لهـا صـفات       (

  ).مشتركة
يعتمــد المــتعلم المعيــار الطبيعــي -

ري في تحديد األقاليم باسـتعمال      والبش
اقلـيم التـل،    (خرائط طبيعية وبشرية    

  ).اقليم الهضاب العليا، اقليم الصحراء
 

  مفهوم االقليم
  البنيوي ،األساس الطبيعي

 ، الزراعي  الصناعي ،البشري
 األقاليم الطبيعية والبشرية

 وضعية تعلمية    – 1
تخص معايير تحديث   

  إقليم الجزائر 
  
 

 خرائط وصـور وبيانـات      يعتمد على -
متنوعــة، ويــشرح أســباب التبــاين 

  .االقليمي في الجزائر
يقارن بين األقاليم ويميز بين العناصر -

 .المؤثرة فيها

  – نبـات    –  مناخ    –سطح   -
  تربة 

  االنحدار -
   السكان توزيع -
  السكاننشاط - 

 وضعية تعلمية    – 2
تخص ربط العالقـة    
بين السكان ومظاهر   

  السطح  
  
 

يستقرئ خرائط وصـور ومعطيـات      -
احصائية، ويحدد المظاهر المميزة لكل     

  .اقليم
يستغل سندات بيداغوجية، ويستخلص -

 .التباين االقليمي في الجزائر

الزراعـة  ،  ، تركز السكان  -
  المعيشية 

   الحبوبي  ،مناطق الرع -
 السكانية كثافة ال  ،الطاقة

 وضعية تعلمية    – 3
تخـــص التبـــاين 

  الجزائر اإلقليمي في 
 

ــصور   - ــصوص وال ــستقرئ الن ي
المناســبة، ويــشخص المــشاكل   

ويقترح الحلول المناسـبة    . المطروحة
  .للمشاكل المطروحة

 

  التلوث البيئي
  التصحر

  االنجراف
  مشكل الماء

  مشاكل التهيئة االقليمية
  التشجير
 السدود

 وضعية تعلمية -4
تخــص 
مشاكــل 

المطروحة في كـل 
 إقليم 

  ومات المكتسبة استثمار المعل
  

 تقويم الكفاءة 

  
/ 

  وضعية إدماج 
    أو

  وضعية تقويم
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  التحول االقتصادي واالجتماعي في الجزائر : 3الوحدة التعلمية 
أمام وضعيات اشكالية تخص التحول االقتصادي واالجتماعي في الجزائر، يشرح المتعلم :  3الكفاءة القاعدية
  . المناسبةقترح الحلول  وي ومعيقات التانمية ،عناصر التحول
   سا15 سا   الى  12من :  الحـجم الساعي

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
  

وضعيات  المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 
 تعلمية

  يحلل معطيات احصائية، نصوصا، صورا، -
    ليشخص الواقع االقتصادي واالجتماعي في 

  .  الجزائر غداة االستقالل
الغنـى،  (جتماعي الجزائـري آنـذاك      يعلل الواقع اال  -

  ).الفقر
 

  التبعية االقتصادية
  المواد األولية

  ، الزراعة التجاريـة  
  المعيشية
شـركات   ، الصناعة
البطالـة،   ، احتكارية

 .األمية

 وضعيات  – 1
تخص الواقـع   
ــصادي  االقتـ
واالجتماعي في  

 الجزائر  

  ، )… قرارات تأميم –مراسيم (يحلل نصوصا -
  .عوامل التحول االقتصادي  ويشرح مفهوم و

، اإلحصائيةيستقرئ الخرائط االقتصادية والمعطيات      -
ويكتشف مظاهر التحول فـي الميـدانين الـصناعي         

 .والزراعي

  التحول االقتصادي
  عوامل ال
 مظاهر ال

 وضعيات  – 2
 التحـول   تخص

بعد  االقتصادي  
 االستقالل 

يحلل معطيات احصائية، ويكتشف التنـوع واتـساع      -
  .التجارةقطاع 

يستقرئ خرائط مناسبة، ويتعرف على تطور الهياكل       -
  .القاعدية للتجارة

يحلل معطيات احصائية حـول الميـزان التجـاري،         -
  .ويستخلص طبيعة المبادالت

 .يقارن بين القطاعات الثالثة، ويشرح أسباب التباين-

  التجارة الداخلية
  الخارجية 

   الهياكل القاعدية
  المبادالت 
  تجاريالميزان ال
   الخدمات

 

 وضــعيات -3
تخص التبـاين   
بين القطاعـات   

 االقتصادية 

  .يحلل معطيات احصائية، ويشرح أسباب نمو المدن-
 – نـصوص    –صـور   (يستغل سندات بيداغوجيـة     -

، ويشرح التحول الحاصـل فـي الميـدان         )احصائيات
 .االجتماعي

 النزوح   ، نمو المدن 
ــي ــيم،  الريف  التعل

  الصحة،
  الدخل الفردي

 لمستوى المعيشيا

 وضــعيات -4
تخص التحـول   

 االجتماعي 

  استثمار المعلومات المكتسبة 
  

 تقويم الكفاءة 

  
/ 

  وضعية إدماج 
     أو

  وضعية تقويم
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  الجزائر في العالم : 4الوحدة التعلمية 
  

  أمام وضعيات اشكالية تخص مكانة الجزائر في العالم، يشرح المتعلم دور :  4الكفاءة القاعدية
  .                       الجزائر في التكتالت والمعامالت االقتصادية، بين الواقع الحالي واآلفاق المستقبلية

  
   سا15 سا   الى   12من :  الحـجم الساعي

  

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
  

 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 
يـة موقـع    يستقرئ خرائط مناسبة، ويكتشف أهم    -

كبلد يـشرف علـى البحـر       (الجزائر بالنسبة للعالم    
  ).االبيض المتوسط  ويتوسط العالم القديم

يحدد ويشرح خصائص موقـع الجزائـر بالنـسبة         -
  .للعالم

 

  متوسطي الالموقع 
 العالم القديم

ــعيات -1  وضـ
ــة   ــص مكان تخ
  الجزائر في العالم 

 

  يحلل نصوصا وتقارير ومواثيق، ليستخلص مكانة -
 . الجزائر في المنظمات السياسية العالمية 

  هيئة األمم المتحدة -
منظمة المـؤتمر     -

  اإلسالمي 
  دول الشمال  -
  دول الجنوب -
 

ــعيات -2  وضـ
ــص دور  تخــ
ــي   ــر ف الجزائ
  المنظمات الدولية 

 

 يحلل نصوصا ومعطيات احصائية، ويستخلص دور     -
 .التكتالت العالميةب  وعالقتها االقتصاديالجزائر 

   األوبيب -
 الشراكة األوربية  -
منظمــة التجــارة  -

  العالمية
 

ــعيات -3  وضـ
ــص دور  تخــ
ــي   ــر ف الجزائ
التكــــــتالت 
االقتــــصادية 

  العالمية 
  

 
 ويـستخلص   اإلحصائيةيحلل النصوص والمعطيات    -

ما يترتب عن مشاكل المديونية، ويقتـرح الحلـول          
  .المناسبة  لها

 

  المديونية
 

 وضـــعيات – 4
ــشاكل  تحــص م

ــ ــي المديوني ة ف
  الجزائر 

  
 

  استثمار المعلومات المكتسبة 
  

 تقويم الكفاءة 

  وضعية إدماج  
       أو

  وضعية تقويم
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  :وسائل تنفيذ المنهاج 
  )يساير الطرح الجديد للمنهاج( الكتاب المدرسي  -
  الخرائط، الصور، الوسائل السمعية البصرية، السالليم الزمنية  (اإليضاحوسائل  -

  )للوحات، الرسومات التخطيطية، الشفافيات، المواثيق، النصوص       التاريخية، ا
  المكتبة -
  الزيارات الميدانية -
  مخابر متخصصة -
 ) المدرسي  دليل الكتاب–دليل األستاذ (األدلة المنهجية  -
  

  : التقويـــم 
التقويم المعياري بالنسبة للكفاءة من مختلف جوانبها المعرفية ، المهارية و الـسلوكية،  و               يتم    

عليه ينبغي إيجاد وضعيات تقويم بعد االنتهاء من كل وحدة تعلمية تستند إلى دراسة جملة من الوثائق                 
المتنوعة التي تعالج الوضعية اإلشكالية األصلية بشكل منهجي ثم بناء شبكة تقويم على الصورة التالية   

 :  
  شبكة تقويم الكفاءة

  
لمصادقة أو اسداء ا  )وصف مفصل للمعايير(مؤشرات التقويم   المعايير

  العالمات
ــة مـــع  -1 المالئمـ

  الوضعية
   فهم التعليمات-
   تصور االجابة-
  وضع خطة لالجابة -

يتم وضع العالمة (
المناسبة لكل مؤشر 

  )على حدة
ــتعمال أدوات -2 اسـ

  المادة
  تفاعل المتعلم مع السند المعطى -
  االستعمال السليم-
  توظيف مالئم-

  
//  

  سلسل المنطقيالت-  انسجام االجابة-3
  التنظيم والترتيب-

  التبرير والتعليل

  
//  

  الخط -   الدقة-4
  األلوان-
  النظافة-

  
//  

  
أن يقترح مؤشرات أخرى تبعا لوضعية التقويم والسند المعطى على ألستاذ يمكن ل : مالحظة

  .أن يحتفظ بنفس المعايير
  أساسه ترتيب التالميذ   هو معيار إتقان  قد يتم على 4 هي معايير الحد األدنى 3،2،1
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة    

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع     
  
  
  
  
  
  

  منهـــاج
  

   والحياةطبيعة علوم ال:  مـادة
  
  
  

  لتعليم الثانوي العام والتكنولوجيالسنة الثانية من ا
  :  ةبـشع     ال

  وم تجريبيةــ عل
  
  
  
  
  

  
          
  
  
  
  
  

  2006ي ـ       جانف
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  المبادئ المنظمة للمنهاج
  :من الناحية المفاهيمية.   1

  يةإن منهاج مادة علوم الطبيعة و الحياة للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية،يتمحور حول فكرة رئيس
   تتمثل في وحدة العالم الحي، و التي تتجلى على مستوى العضوية من جهة، و األنظمة البيئية من جهة 

  . يأخرى، وذلك  من اجل الحفاظ على استمرارية الحياة و التنوع البيولوج
 

  :و تتهيكل حول هذه الفكرة  الرئيسية  المبادئ المنظمة اآلتية
  ى العضوية تتحقق من خالل التنظيم الفيزيولوجي، و هذا ما يضمن  االرتباطات الوظيفية  على مستو-

  الوحدة الوظيفية 
   تتجلى الوحدة البنيوية و التنظيمية لدى الكائنات الحية على المستوى الخلوي، و على المستوى الجزيئي -

   .ADNالمتمثل في الـ 
  حدوث الطفرات،و إن استمرارية هذا التنوع  يعد التنوع البيولوجي  كنتيجة للطابع المتميز لألفراد، و كذا -

  .يتحقق بفضل انتقال الصفات الوراثية عبر األجيال
   تقوم بين الكائنات الحية و أوساط عيشها تفاعالت ،و قد تتعرض هذه األوساط إلى اضطرابات ينجر -

  ا، أو عنها عواقب  تفرض على الكائنات الحية إما التكيف و التطور من أجل استمرارية حياته
  .االنقراض و الزوال و ذلك خالل التطور الذي شهدته األوساط عبر األزمنة الجيولوجية

    : من الناحية المنهجيةَ.2
  يستهدف منهاج السنة الثانية من التعليم الثانوي لشعبة العلوم التجريبية دعم الكفاءات المكتسبة في السنة  

    .سعى العلمياألولى ثانوي وتطوير الكفاءات المتعلقة بالم
   إن المنطق البيداغوجي الذي تتركز عليه المقاربات الجديدة المعتمدة في تدريس هذه المادة،يقوم على -

  مبدأ إن تطور العلوم قد حدث بفضل التناوب الدائم بين المالحظة و التجربة من جهة، ثم المفهمة و النمذجة 
   في عملية التعلم للمسعى العلمي المبني ةألولويمن جهة أخرى،و على هذا األساس يجب تفضيل وإعطاء ا

  .أساسا على المالحظة و التجربة
   يعتبر التجريب خطة أساسية تتمثل أهميته في جعل المتعلم قادرا على التصور،إبداع وضعيات قابلة -

   انتهاج للتجديد تسمح بشرح حقائق ظواهر ما،أو قياس معاييرها،و على هذا األساس يجب تعويد المتعلم على
  هذا المسعى بقبولنا مبدأ المحاولة و الخطأ،تقبل األخطاء المرتكبة و ذلك ألن العلم ليس يقينا بل هو جملة 

  .من األسئلة ، التساؤالت و األجوبة التي تتطور و تتغير مع الزمن
  لى المجرد،ثم تعد عملية النمذجة أهم مرحلة و أكثرها تعقيدا في عملية التعلم، ألن االنتقال من الموس إ -

  من المالحظة إلى ترجمتها المقننة يتطلب القدرة على تحويل معطيات العالم الحقيقي،إلى تمثيل مبســـط 
  حسب المستويات التعليمية و التي تستدعي توظيف التعبير بالرموز مثل المخططات،الرسومــــــات 

  .و المعادالت الرياضية
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  .هاجالمفاهيم األساسية المدرجة في المن 
 

  : التالية ساسيةاألمفاهيم اليتمحور البرنامج حول 
 لتحقيق التنظيم،أما في السنة األولى ثانوي فقد تمت معالجته ةتمت معالجة هذا المفهوم من زاوية االتصال كأدل:  التنظيم1

  .من زاوية التكيف
  .لجزيئيتمت معالجة هذا المفهوم على المستوى العضوي،الخلوي و ا:  الوحدة البنيوية2
  .تم إدراج مفهوم التكاثر كدعامة تسمح بدراسة التنوع البيولوجي: التكاثر 3
  .المستهدف من خالل هذه الدراسة هو أساس التنوع البيولوجي المتمثلة في انتقال  الصفات الوراثية:  التنوع البيولوجي4
   الجيولوجيةة و تطورها عبر األزمنطإبراز تنوع األوسا:  الوسط5
  

  الكفاءات العرضية                                      
  
  ... إكساب المتعلم ثقافة قاعدية ضرورية لفهم العالم المحيط به مثل مشاكل البيئة، المعالجات الجينية -
  . جعل المتعلم قادرا على تمييز العلوم عن المجاالت األخرى للمعرفة وذلك بفضل انتهاج المسعى العلمي-
  .القة الموجودة بين النشاط العلمي والتطور التكنولوجي الذي ينظم حياتنا  إبراز الع-
  . استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال-
  . التمييز بين التمثيل والحقائق التجريبية -
  .  انتقاء معلومات من مصادر مختلفة -
  . القيام ببحث وثائقي وإنتاج وثائق-
  .استعمال لغة علمية صحيحة ودقيقة  وصف تجربة أو ظاهرة ب-
  . تحرير تبرير-
  .   انجاز منحنيات ومخططات، وإتقان استعمالها-
  . استغالل معطيات تجريبية-
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  الكفاءات المستهدفة في السنة الثانية ثانوي 
  شعبة العلوم التجريبية

  

  :الكفاءة الختامية 
يكون التلميذ في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي في شعبة العلوم التجريبية قادرا على 

اقتراح حلول وقائية من أجل الحفاظ على الصحة و البيئة و المشاركة في حوارات حول 
  .المسؤولية الفردية و الجماعية لإلنسان في المسائل المتعلقة بهما

  
  : 1الكفاءة القاعدية 

  اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء   
  .المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية

  
  : 2الكفاءة القاعدية 

وء     اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ض
  .المعلومات حول وحدة الكائنات الحية و آليات نقل الذخيرة الوراثية 

  
  :3الكفاءة القاعدية 

   اقتراح حلول عقالنية مبنية على معطيات علمية مبررة للتسيير العقالني للبيئة على ضوء 
ة المعلومات حول الجغرافيا القديمة و األوساط القديمة و تطور الكائنات الحية خالل األزمن

  .الجيولوجية 
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  هيكلة المنهاج
  

  . 01 الكفاءة القاعدية 
  

    اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء المعلومات المتعلقة بدور كل 
  .من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية

  
  ) ساعة40( وى العضويةآليات التنظيم على مست: المجال التعلمي

   
  

 ساعات10                        ساعة       15         ساعة                     15           
  

   :3الوحدة التعلمية  :                   2الوحدة التعلمية  :            1                  الوحدة التعلمية 
  لتنظيم العصبي               التنظيم الهرموني                   التنسيق العصبي الهرموني                     ا

       
  

  يبرز التنسيق العصبي الهرموني* تحديد دور النظام الهرموني         * يحدد دور النظام         *            األهداف
   ةم الوظيفي للعضوية            في التنظيم الوظيفي للعضوي      العصبي  في التنظيم    في التنظيالتعلمية      

          الوظيفي للعضوية                                         
     

  
  

  :02الكفاءة القاعدية 
    اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ضوء المعلومات حول 

  . و آليات نقل الذخيرة الوراثية وحدة الكائنات الحية
  
  

  
  

   ساعات 05 ساعات                                                   10                
                

   :  2                           الوحدة التعلمية  :                    1              الوحدة التعلمية 
   عند الكائنات الحيةADN   تماثل بنية للـ                الخلية وحدة بنيوية                                  

  
  

  ADN   تعريف الخلية كوحدة                                             إثبات تماثل بنية للـاألهداف    
  .   عند الكائنات الحية.                                                  بنيوية للكائنات الحية    التعلمية 

  
  
  
  

  )    ساعة 15   (وحدة الكائنات الحية  : 1    المجال التعلمي 
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 :                                                                            3الوحدة التعلمية  :                   2الوحدة التعلمية  :                   1              الوحدة التعلمية 

  بيولوجي          آليات انتقال الصفات الوراثية         التنوع الظاهري و المورثي            الطفرات و التنوع ال
  ) ساعة 15(       لألفراد             و التنوع البيولوجي

  ) ساعات 10)                          (  ساعات05(               
  

                
  

                                                                    
  يثبت دور الطفرات في *  يفسر التنوع الظاهري         *  يشرح دور كل من                     *  األهداف
  .التنوع البيولوجي)            المورثي( االنقسام المنصف                      بالتنوع الجيني      التعلميـة

                    و اإللقاح في التفرد
    .                  و التنوع الوراثي لألفراد

  
  

  :03ة القاعدية   الكفاء
اقتراح حلول عقالنية مبينة على أسس علمية مبررة للتسيير العقالني للبيئة على ضوء المعلومات حول الجغرافيا      

  .القديمة و األوساط القديمة و تطور الكائنات الحية خالل األزمنة الجيولوجية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوظف المعارف*يضع عالقة  بين        * دور المستحاثات      يبرز*يحدد أهمية الصخور      *األهداف   
  تحديد أنماط التوضع      تغيرات السحنة           المتعلقة بالسحنة في              الرسوبية في معرفةالتعلمية

  تغيراتها في إعادة و.                                            وتطور األوساط.                    شروط التوضع
                                                                                                   تشكيل حوض رسوبي 

                                                                                       

  ) ساعة30(أسس التنوع البيولوجي  : 2المجال التعلمي 

 )  ساعة 25( منطقةالجغرافيا القديمة ل: 01المجال التعلمي

  01الوحدة التعلمیة 
وبیة        الصخور الرس
 و التطبق

   02الوحدة التعلمیة
المستحاثات و وسط 

 التوضع

  3الوحدة التعلمیة 
 السحنات وتغیراتھا

  4الوحدة التعلمیة 
تشكل الحوض 

 الرسوبي
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  يضع عالقة بين الحوادث الجيولوجية *يبرز التطور المتعاقب                                              : *األهداف 
للكائنات عبر األزمنة الجيولوجية                                     واألزمات البيولوجية الكبرى والتغيرات التعلمية   

  لبيئية
  .                                               عبر األزمنة الجيولوجية                                

  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضع عالقة بين نشاط اإلنسان* يحصي بعض المشاكل الكبرى                                      :  *األهداف 
  .و المشاكل البيئية الحالية.                              لحالية،وعواقبها     التي تتعرض لها البيئة االتعلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )  ساعات10(  الجيولوجيةةتطور الكائنات الحية عبر األزمن: 02المجال التعلمي

  01الوحدة التعلمیة
التطور المتعاقب للكائنات عبر 

   الجیولوجیة ةاألزمن
 )  ساعات 05( 

  :02لمیةالوحدة التع
األزمات الحوادث الجیولوجیة و

 )  ساعات 05( البیولوجیة الكبرى 
 

 )  ساعات 05( نشاط اإلنسان و البيئة الحالية : 03المجال التعلمي

  01الوحدة التعلمیة
 مشاكل البیئة الحالیة وعواقبھا

  02الوحدة التعلمیة
 البیئة ونشاط اإلنسان
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  1الكفاءة القاعدة 

  

 آليات التنظيم على مستوى العضوية : المجال التعلمي 
   يحدد دور النظام العصبي في التنظيم الوظيفي للعضوية: 1الهدف التعلمي 
  المعارف المستهدفة  حةالنشاطات المقتر  الوحدة التعلمية

التنظيم -01
  العصبـي 

  
المنعكس    -

المنعكس (العضـلي
  )ممدد العضلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
الدعامة -

التشريحية للمنعكس 
  .العضلي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
س الحفاظ على وضعية الجسم انطالقا إظهار منعك*

منعكسات ( من تحليل وثائق أو تجارب بسيطة 
  )التوازن عند الضفدع أو تجارب اخرى

  
  :طرح اشكالية الحفاظ على توازن وضعية الجسم * 

 .استثارة منعكس رضفي -

تحليل وثائق تظهر تقلصا عضليا نتيجة -
 ) وتر العضلة ( شد العضلة نفسها 

ت التسجيل الكهربائي العضلي تحليل منحنيا-
يظهر االستجابة المتزامنة للعضالت الباسطة 

  .و القابضة للساق 
  

وضع مخطط  وظيفي لمسار الرسالة العصبية في * 
االستجابة االنعكاسية على أساس المكتسبات القبلية 

 ← مستقبل حسي ←منبه ( حول المنعكس النخاعي 
 ←  ألياف حركية← مركز عصبي ←ألياف حسية 
  ) .منفذ حركي 

  
طرح إشكالية الدور المزدوج للعضلة الباسطة 

  ) مستقبل و منفذ (
  
 تحقق من فرضيات مقترحة انطالقا من تحليل -

  : مقطع نسيجي للعضلة الذي يظهر نمطين من الخاليا

  
  
  
 يتطلب الحفاظ على وضعية الجسم تعديل -

الإرادي مستمر لحالة تقلص العضالت 
  .القابضة و الباسطة 

  
و منعكس الناتج عن  المنعكس العضلي ه-

  )لشدها(تقلص عضلة استجابة لمدها 
  
  
  
 يصاحب تقلص العضلة المشدودة -
استرخاء العضلة المضادة ) الباسطة(
  ) القابضة(
  
 يتطلب حدوث المنعكس العضلي تدخل  -

  :البنيات التالية 
المغزل العصبي العضلي : مستقبل حسي . 

الذي يتواجد في مركز العضلة و يتشكل من 
لياف عضلية متغيرة ، حساسة لتمدد العضلة أ

  .والمرتبطة مع األلياف العصبية الحسية 
األلياف العصبية الحسية : ناقل حسي . 

  .للعصب الشوكي 
  .النخاع الشوكي : مركز عصبي . 
األلياف العصبية الحركية : حركي ناقل . 
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  النقل المشبكي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألياف ( األلياف العصبية العضلية  #
عضلية على عالقة مع ألياف 

 ) .عصبية حسية 

على عالقة  ( ألياف عضلية تقلصية #
مع النهايات العصبية للعصبونات 

 ) .المحركة 

ـ إظهار الطرق الحسية و الحركية انطالقا من 
تحليل نتائج القطع و التنبيه للجذور األمامية والخلفية 

  ) .النغاعية(لألعصاب الشوكية 
 تحديد تموضع األجسام الخلوية  •

لأللياف الحسية و الحركية أنطالقا 
 .الة من نتائج االستح

 إظهار المركز االنعكاسي انطالقا من  •
تحليل تأثير قطع المنطقة العلوية للنخاع 

و ) فصل المراكز العصبية العليا ( الشوكي 
عطب موضعي في ( مالحظات طبية 

  ) .مستوى النخاع الشوكي 
  

  :طرح إشكالية تنسيق تقلص العضالت المتعاكسة * 
تحليل وثائق تظهر التأخر المشبكي في  •

الباسطة (جابة العضلتين المتعاكستين  است
 ) و القابضة

وصف بنية المشبك انطالقا من تحليل  •
صور بالمجهر اإللكتروني محصل عليها 

 .في مستوى المشبك 

 إظهار االتجاه أحادي الجانب في النقل  •
العصبي أنطالقا من تسجيالت كمونات 

  . العمل 
 اقتراح فرضيات لتفسير انتقال الرسالة  •

 . في مستوى المشبك العصبية
 
 

  .للعصب الشوكي 
العضالت الباسطة : أعضاء منفذة . 

 .والقابضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتمثل المشبك في تمفصل بين عصبونين أو 
  .بين عصبون و خلية منفذة 

  
 تمثل المسافة الفاصلة بين الخلية المشبكية -

 و الخلية بعد المشبكية الشق المشبكي 

 تحتوي نهاية الخلية قبل المشبكية على -
  حويصالت تدعى الحويصالت المشبكية 

  
شابك في تنتقل الرسالة العصبية بفضل الم

اتجاه واحد من عصبون إلى آخر  أو من 
هذا االتجاه تحدده ’ عصبون إلى خلية منفذة 

  .المشابك 
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   اإلدماج العصبي -
  
  
  
  
  
  
  

إثبات المقترحات انطالقا من نتائج  •
في مستوى ) أستيل كولين (الحقــن 

 الشق المشبكي  

  
  
 مقارنة توتر كمونات العمل على مستوى -

العصبونات المحركة للعضلة القابضة و العضلة 
  الباسطة أثناء منعكس الشد العضلي 

 
  
 وضع مخطط تحصيلي يبرز مسار الرسالة -
المنعكس العضلي اعتماد (صبية في منعكس الشد الع

على المعارف المبنية في السنة األولى ثانوي و السنة 
  .الثانية ثانوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   طرح إشكالية التحكم اإلرادي لمنعكس عضلي 
تحليل تسجيالت كهربائية عضلية عند شخص في * 

  .وضعية تحكم في المنعكس عضلي 
ة للعصبونات انطالقا  الخصائص اإلدماجيإظهار*

من تحليل تسجيل كهربائي للعصبون بعد مشبكي 
يخضع لتأثير عصبونين قبل مشبكيين احدهما منبه و 

  .اآلخر مثبط 
إتمام المخطط التحصيلي على هيئة مخطط * 

 
 
 
 
 
 
 

ـ يتم نقل الرسالة العصبية في مستوى 
المشبك عن طريق وسائط عصبية و هي 

مواد كيميائية تحررها النهايات قبل المشبكية 
وتؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء بعد 

  .مشبكي 
ـ على مستوى المشبك  الرسالة العصبية 
المشفرة بتوترات كمونات العمل فــي 

العصبون قبل المشبكي تتحول إلى رسالة 
  .مشفرة بتركيز الوسيط العصبي 

  
 الرسائل العصبية الناتجة عن شد المغازل -

العصبية العضلية تتسبب في تغيرات المقوية 
العضلية للعضالت الباسطة و القابضة  برفع 

تواتر كمونات العمل للعصبونات المحركة 
أو حتى (للعضلة المشدودة و انخفاض 

تواتر كمونات العمل للعصبونات ) انعدام
  .المحركة للعضلة المضادة 

  
  
 يؤمن المركز النخاعي معالجة المعلومات -

المعقدة بدمج الرسائل الواردة من الدماغ 
و من مستقبالت أخرى ) تحكم إرادي (
  ) .وترية لغولجي األجسام ال(
 تؤدي معالجة الرسائل العصبية من قبل -

المركز العصبي النخاعي إلى تضخيم أو 
و بالتالي المنعكس .تثبيط المقوية العضلية 

  .النخاعي 
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  :بإدماج
العصبونات الحركية و : البنيات التشريحية . 

الصادرة من المخ العصبونات الحسية الواردة 
 .سام الوترية لغولجي من األج

كمونات عمل بعد : معطيات فيزيولوجية . 
كمونات عمل بعد ,  ) PPSE(مشبكية منبهة 
التجميع المؤقت و  ) PPSI( مشبكية مثبطة 

  الفراغي 

 يدمج العصبون باستمرار مجموعة  من -
 أو ةكمونات بعد مشبكية سواء كانت مثبط

فيرسل كمونات عمل إذا كان الناتج , منبهة 
و إذا . مالي لزاول االستقطاب كاف اإلج

كان الناتج اإلجمالي دون عتبة زوال 
  .يرسل كمونات عمل  االستقطاب فال
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  )تابع(آليات التنظيم على مستوى العضوية: المجال التعلمي

  تحديد دور النظام الهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية : 2الهـدف التعلمي
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .حدة التعلميةالو

التنظيــم -1
  .الهرموني

  
في   نسبة السكر-

  )التحلون(الدم 
  
  
  
  
 داء السكر -

اإلفراط (التجريبي
  ).السكري

  
  
  
  

جهاز التنظيم 
  الخلطي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

تحليل وثائق تبين تطور نسبة السكر في الدم عند * 
  يم بعد تناول أغذية غنية بالسكر شخص سل

  
  
  
  

طرح إشكالية طريقة تنظيم نسبة السكر في الدم إثر * 
  .تناول أغذية غنية بالسكر 

استخراج الطبيعة الهرمونية لتنظيم نسبة . 
السكر في الدم انطالقا من تحليل نتائج 
تجريبية الستئصال بنكرياس وحقن 

  .مستخلصاته لحيوان مستأصل البنكرياس 
  

التنظيم الهرموني ) نمذجة( وضع نموذج .
انطالقا من المكتسبات القبلية في السنة األولى 

 .ثانوي 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  
  
سكر (يمثل التحلون تركيز الغلوكوز -

  .في بالزما الدم ) العنب
رغم عدم تناول األغذية بصورة مستمرة و -

رغم االستهالك الطاقوي المتغير لمختلف 
السكر في الدم ثابتة و األعضاء فإن نسبة 

  .ل/غ1تقدر بحوالي 
  
  
 تتم المحافظة على ثبات نسبة السكر في -

  .الدم بآلية خلطية
  
  
  
   : الخلطي  يتضمن جهاز التنظيم-

الوسط  " (réglé"جهاز منظَم. 
العامل المدروس حيث ) الداخلي

paramètre) نسبة السكر في الدم (
  .يجب أن يحافظ على قيمة ثابتة 

منَِظم الذي ينظم الجهاز جهاز . 
 :المنظَم و الذي يتكون من 

عامل لواقط حساسة لتغيرات ال  * 
مقارنة ) paramètre(المدروس 

  .بالقيمة المعلومة 
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 هرمـــون -

القصــــور 
  األنسولين:السكري

  
مقر تركيب -

  .األنسولين
  
  
  
  
  
  
  
 عمــــل -

  األنسولين
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعرف على هرمون القصور السكري انطالقا من * 
  .تحليل نتائج طبية

  
  

إيجاد عالقة بين التخريب االنتقائي لبعض مناطق * 
  .في الدم البنكرياس و تأثير ذلك على نسبة السكر 

  .ـ مالحظة مقطع نسيج بنكرياسي 
ـ إنجاز رسم تخطيطي تفسيري للمقطع محددا 

   .  β الخاليا
 وضع عالقة بين تغيرات إفراز األنسولين من -

 و تغير شروط في أوساط الزرع β طرف الخاليا
  .التي نغير فيها تركيز الجلوكوز

   
م طرح إشكالية العودة السريعة لنسبة السكر في الد* 

  .إلى الحالة الطبيعية اثر تناول غذاء غني بالسكر 
إثبات المقترحات المتعلقة بتخزين السكر إنطالقا * 

  : من 
الوريد (نتائج معايرة السكر في الدم الوارد إلى الكبد .

بعد تناول ) الوريد فوق الكبد (و الصادر عنه ) البابي
  .غذاء غني بالسكريات 

خرات سكرية في تبين مد) صور(تحليل وثائق . 
  الخاليا العضلية 

  
الذي (الدموي) الجهاز( جهاز اتصال   * 

المفرزة من (ينقل الرسائل الهرمونية  
 )طرف البنكرياس 

 الذي يغير نشاطه) أو منفذات( منفذ   * 
 و يؤثر استجابة لهذه الرسائل الهرمونية

الذي يجب العامل المدروس مباشرة على 
  . تنظيمه بهدف التصدي لالضطراب

  
  
 يفرز البنكرياس هرمون مخفض لنسبة -

  ) رسالة هرمونية(األنسولين : السكر في الدم
  
  

 التي βـ يفرز األنسولين من قبل الخاليا 
  نجرهانس تتواجد بالمنطقة المركزية لجزر ال

 في الوقت نفسه،  مستقبل βـ تعتبر الخاليا 
، حساس لتغيرات الثابت الكيميائي 

  .، و مولدة لالستجابة المتكيفة )الغلوكوز(
  
  
  
  
   β يؤثر األنسولين المفرز من قبل الخاليا -
على مستوى الكبد و العضالت . 
برفع ) األعضاء المنفذة للجهاز المنَـظم(

ورة  مبلمرة تخزين الغلوكوز في ص
  .الغليكوجين ) : مكثفة(

عضو منفذ (على مستوى النسيج الذهني . 
يتم تنشيط تفاعالت تركيب ) للجهاز المنظم

  .الدسم انطالقا من الغلوكوز 
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 الجهاز المنظم -

  للقصور السكري 
  
هرمون اإلفراط .

السكري 
  )الجلوكاغون(
  
  
  
مقر تركيــب -

  . الغلوكاغون

تظهر تراكم ثالثي الغليسيريد ) صور(تحليل وثائق . 
 .المشع إثر حقن حيوان ثديي بغلوكوز مشع 

إثبات المقترحات المتعلقة بزيادة نفاذية الخاليا * 
للغلوكوز انطالقا من تحليل منحنيات توضح العالقة 

لكبدية و بين عدد نواقل الجلوكوز على أغشية الخاليا ا
الدهنية ووجود األنسولين أو غيابه في الوسط 

ـورة ل الجلوكـــوز موسومـــة بالفلنواقــ(
   ).immunofluorescence(المناعية 

  
إنجاز مخطط تحصيلي لحلقة تنظيم اإلفراط السكري -

  .انطالقا من المعلومات المستخلصة 
 ← β تنبيه الخاليا ←تغيرات نسبة الغلوكوز ( 

  )الثابتة  العودة إلى القيمة←ف لألنسولين إفراز مكي
  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم عند شخص * 
  .صائم 

  
  ـ طرح إشكالية تنظيم نسبة السكر في حالة صيام 

الثابت المراد : بناء مخطط تنظيم قاعدي . 
  .تنظيمه و الجهاز المنظَم 

 ذ مستقبالت ـ ناقل ـ منف: الجهاز المنِظم . 

التعرف على العناصر المتدخلة في التنظيم انطالقا * 
  :من 
تحليل نتائج المعايرة الهرمونية للبالزما عند شخص . 

  .في حالة قصور سكري 

  
  
  
  
يرفع األنسولين نفاذية خاليا الكبد . 

 .والعضالت و النسيج الدهني للغلوكوز 

  
  
  

 ،  ، لواقط الجهاز المنظمβتتنبه الخاليا -
بتغيرات نسبة السكر في الوسط الداخلي إثر 

 رسائل βتناول وجبة غذائية فترسل الخاليا
هرمونية مشفرة بتركيز األنسولين الذي ينقله 

الكبد، العضالت والنسيج (الدم إلى المنفذات 
  ).الدهني

وهكذا يؤثر الجهاز المنظم على الجهاز -
المنظم بالتصدي لإلضطراب وذلك بتخزين 

 في الخاليا المنفذة ، إنها المراقبة الجلوكوز
الرجعية السالبة ، ألن الجهاز المنظم يتصدى 

  .لإلضطراب 
   
  
  
  
 يفرز البنكرياس هرمون القصور السكري -

  : الجلوكاغون 
  .رسالة هرمونية للجهاز الناقل*
  
  
  
 α يركب الغلوكاغون من طرف الخاليا -

  .الموجودة في محيط جزر النجرهانس 
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 عمـــــل -
  لوكاغونالج
  
  حلقات التنظيم-
 

إيجاد عالقة بين التخريب االنتقائي المنطقة . 
المحيطية لجزر النجرهانس وأثر ذلك على نسبة 

 .السكر في الدم 

  ) غدة صماء (اس مالحظة مقطع نسيجي للبنكري. 
ـ  إنجاز رسم تخطيطي تفسيري موضحا تموضع 

  .βبالنسبة للخاليا α   الخاليا 

  
تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم في الوريد * 

البابي و في الوريد فوق كبدي لشخص صائم من جهة 
 .و نتائج تجربة الكبد المغسول من جهة ثانية 

  
  
نظيم في حالة إنجاز مخطط تحصيلي لحلقة الت*

  .القصور السكري انطالقا من المعارف المبنية 
  

  إنجاز نموذج شامل لتنظيم نسبة السكر في الدم* 
 

  
  
  
  
  
  
  
 في الوقت نفســـه αعتبر الخاليا  ت-

مستقبالت حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي 
بالنسبة للقيمة المعلومة و مولدة ) الغلوكوز( 

  .لالستجابة المتكيفة
  
منفذ (يؤثر الغلوكاغون على مستوى الكبد -

بتنشيط إماهة الغليكوجين ) الجهاز المنظم 
   الكبدي مما يرفع من نسبة الغلوكوز في الدم

 ، لواقط الجهاز المنبه α تتنبه الخاليا -
بإنخفاظ نسبة السكر في الوسط الداخلي في 

حالة صيام فترسل هذه الخاليا رسائل 
هرمونية مشفرة بتركيز الجلوكاغون الذي 

، وهكذا يؤثر ) الكبد (ينقله الدم إلى المنفذ 
الجهاز المتظم على الجهاز المنظم بالتصدي 

ة الجاليكوجين لإلضطراب و ذلك بإماه
الكبدي إلى غلكوز ، إنها المراقبة الرجعية 

السالمة ، ألن الجهاز المنظم يتصدى 
  .لالضطراب

 يؤمن كل من األنسولين و الغلوكاغون -
الحفاظ على نسبة السكر ثابتة في الدم ، 
والعودة إلى القيمة الطبيعية تتم بواسطة 
األعضاء المنفذة التي تستجيب للرسائل 

ة و ذلك عن طريق تركيز هذين الهرموني
  .الهرمونين في الدم 

 .تُشفرة الرسالة الهرمونية بتركيز الهرمون في الدم 
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  )تابع( آليات التنظيم على مستوى العضوية: المجال التعلمي 
  يبرز التنسيق العصبي الهرموني في لتنظيم الوظيفي للعضوي  :3الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .لمقترحةالنشاطات ا  .الوحدة التعلمية

 التنسيق -3
العصبـــي 

  الهرموني
  
لمراقبة ا .3-1

تحت السريرية 
ة ــــوالنخامي

رازات ــــلإلف
   المبيضية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
التنظيم  .3-2

الكمــــي 
للهرمونــات 

   :المبيضية
  المراقبة الرجعية

  
  
  
  

إنشاء رسم تخطيطي و ظيفي يبين العالقة القائمة * 
 البنيات الجريبية و نشاط الغدتين تحت بين تطور

  . السريرية و النخامية 
استخراج تواقت اإلفرازات الهرمونية في مخطط * 

  . اعتمادا على مكتسبات السنة األولى ثانوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرح المشكل المتعلق باآلليات المسؤولة على * 
  .اإلفراز الدوري للمثيرات الغدية 

بايض على اإلفرازات تحليل عواقب استئصال الم* 
  .تحت السريرية النخامية 

تحليل تأثيرات حقن الهرمونات المبيضية على * 
  : اإلفرازات تحت السريرية و النخامية 

  . على كائن مسأصل المبايض    . 
  .على كائن سليم    . 

مالحظة التصوير اإلشعاعي الذاتي للمنطقة تحت * 
  . ول المشع السريرية عند حيوان بعد حقن األسترادي

  
  
  
  
  : تتميز الدورة المبيضية بـ -

مرحلة جريبية يتعرض خاللها أحد جريبات   . 
للنضج المرفق ) وبالتالي البويضة المحتواة فيه ( 

  . بإنتاج اإلستروجينات 
 يتحول خاللها الجريب مرحلة لوتيئينية  . 

الناضج المفرغ من بويضته إلى جسم أصفر 
  . يفرز البروجستيرون 

تساهم اإلستروجينات و البروجستيرون في   . 
  . تطور بطانة الرحم 

تفصل بين المرحلتين إباضة تحدث في حدود   . 
  . اليوم الرابع عشر من الدورة 

يحدد المعقد تحت السريري النخامي وينظم   . 
  فة دورية إنتاج الهرمونات المبيضية بص
  
 تؤثر الهرمونات المبيضية على المعقد تحت -

  : السريري النخامي بتعديل نشاطه 
 إنخفاض كمية الهرمونات المبيضية ، يثير -

  . اإلفرازات تحت السريرية النخامية 
 زيادة كمية الهرمونات المبيضية تثبط -

  اإلفرازات تحت السريرية النخامية 
إنها مراقبة رجعية سلبية تضمن ثبات كمية ( 

الهرمونات المبيضية حسب ما تقتضيه تعليمة 
  ). محددة في وقت محدد 
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تحليل عواقب حقن جرعات قوية من * 
األستراديول على إفراز الهرمونات تحت السريرية 

  . و النخامية 
إبراز الطبيعة الدفقية لإلفرازات تحت السريرية * 

  : النخامية إنطالقا من 
هرمون تحليل نتائج الحقن المستمر و الدفقي ل   . 

د  عن GnRHتحرير هرمونات منشطة المناسل 
  . حيوان مخرب الغدة تحت السريرية 

معايرة نسب هذه اإلفرازات في الدم خالل    . 
 دورة جنسية 

وضع عالقة بين التغيرات الكمية  •
لإلفرازات الهرمونية و عواقبها على 

  . النشاط الجريبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسم تحصيلي لتنظيم الدورة المبيضية انطالقا  ينجز
ستعانة بمكتسبات السنة من المعارف المبنية و باال

... لواقط مرسل ( جهاز منظم : األولى ثانوي 
  . جهاز منظم ) مستقبل ـ منفذ 

 تثير الجرعات القوية إفراز هذه الهرمونات   -
  ) . إنها المراقبة الرجعية اإليجابية ( 
 يتم إفراز الهرمونات تحت السريرية النخامية -

  . بالدفق 
فق على إمتداد الدورة ، فهي  تتغير وتيرة الد-

تزداد خالل الطور الجريبي مؤدية إلثارة إنتاج 
  . األستروجينات 

 تسمح المراقبة الرجعية السلبية و اإليجابية -
بتكييف تراكيز الهرمونات وفق الحاجات 

 . الفيزيولوجية للعضوية 

الكميات الضعيفة , في بداية الدورة الجنسية -
رتبطة بضمور الجسم للهرمونات المبيضية الم

األصفر تتحسسها اللواقط التي تستجيب بإرسال 
رسائل دفقية لهدف رفع تراكيز المثيرات الغدية 

 الذي يسهل تطور الجريبات  FSH، خاصة الـ 
  ) . إنها مراقبة رجعية سلبية ( 
 زيادة كمية االستراديول خالل الدورة -

 تتحسسها اللواقط التي تستجيب بخفض إفراز
   .FSH المنشط لنمو الجريب هرمون

 الكمية المرتفعة لالستراديول في نهاية المرحلة -
الجرايبية تتحسسها لواقط تستجيب بقيمة قصوى 

 LHللمثيرات الغدية خاصة منها ) ذروة(
و تحول الجريب المسؤول عن حدوث اإلباضة 

  ) . إنها مراقبة رجعية إيجابية ( إلى جسم أصفر 
ئينية يؤدي اإلفراز الزائد  خالل المرحلة اللوتي-

  FSH و LHللبروجيسترون إلى كبح إنتاج الـ 
  ).إنها مراقبة رجعية سلبية ( 

تتحسس العصبونات تحت سريرية و الخاليا 
 بتغيرات) مرسل للجهاز المنظم-لواقط ( النخامية

نشاطها لضمان فتغير .نسبة الهرمونات المبيضية 
ضية في نسبة الهرمونات المبي(ثبات المتغير 

  .إلى قيمته المعلومة في وقت معين ) الدم
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   :2الكفاءة القاعدية 

  .وحدة الكائنات الحية :01المجال التعلمي 
  تعريف الخلية كوحدة بنيوية للكائنات الحية  : 1الهدف التعلمي

  المعارف المستهدفة  النشاطات المقترحة  الوحدة التعلمية
  

وحدة : الخلية:01
  .بنيوية

  
دراسة 1-1

الخليـــة 
بالمجهــر 

  .الضوئي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إنجاز و فحص محضرات مجهرية لعينات  -

  أنسجة حيوانية ونباتية متنوعة 
 إنجاز وفحص محضرات مجهرية لكائنات -

خميرة ، كلوريال ، برامسيوم (وحيدة الخلية 
 (...  

 مالحظة صور محضرات مجهرية لبكتيريا -
و ترجمة المالحظات إلى ) كبكتيريا اللبن (

  . رسومات 
 إظهار أهم مكونات الخلية الحيوانية و النباتية -

  . باستعمال ملونات نوعية و أوساط حلولية 
 ترجمة هذه المالحظات  إلى رسومات تبين -

  . تعضي خلية حيوانية و خلية نباتية 
قارنة بين تعضي خلية حيوانية و  أجراء م-

  . خلية نباتية 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  .  الخلية وحدة بناء الكائن الحي  -
 تحدد الخلية بغشاء يحيط بهيولى -
  .نصف هالمية) السيتوبالزم(
 تضم الهيولي ، إما عضية كبيرة -
كما في حالة ( أو خيطا صبغيا ) النواة(

  ) .البكتيريا
  
  
  
ساسية أ هيولى  تضم الخلية الحيوانية-

تمثل الجزء السائل ) هيالوبالزم(شفافة 
للهيولى ، تحوي عضية كبيرة الحجم 

  . تتمثل في النواة 
 تتحدد الهيولى األساسية بغشاء هيولي  -

  .يفصل الخلية عن الوسط الخارجي 
  : تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية بـ-
غشاء هيولي مدعم من الخارج بجدار . 

  . توسيللوزي هيكلي بيك
  . وجود الصانعات . 
  . فجوة متطورة غالبا . 
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دراسـة 1-2

الخليــــة 
بالمجهـــر 

  : اإللكتروني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وحدة 3 ـ 1

مكونات الدعامة 
  الوراثية

  
مالحظة صور مأخوذة عن الفحص بالمجهر * 

  . اإللكتروني لخاليا حيوانية و نباتية و بكتيريا 
 المعلومات المستقصاة حول ترجمة جملة* 

التعضي البنيوي للخلية بالمجهر الضوئي و 
  . االلكتروني إلى مخطط حصيلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التذكير بالمكتسبات القبلية للسنة األولى ثانوي * 
  حول الصبغيات كدعامة للمعلومة الوراثية 

إظهار الطبيعة الكيميائية للصبغين باستعمال * 
   . تقنيات التلوين

المقارنة مع الطبيعة الكيميائية للخيط الصبغي * 
  .البكتيري 

  . استنتاج الطبيعة الكيميائية للمورثة * 
  

  
 تبدي جميع الخاليا نفس مخطط التنظيم -
  .سيتوبالزم محددة بغشاء هيولي : 
 نميز على أساس وجود أو غياب شبكة -

غشائية داخلية في الهيولى األساسية 
  . طين من الخاليا مصدر العضيات  نم

خاليا حقيقية النوى تحتوي بشبكة * 
  .غشائية داخلية 

خاليا غير حقيقة النوى ال تحتوي على * 
  . هذه الشبكة 

 تتحذّد العضيات المتضمنة في الهيولى   -
 –النواة (إما بغشاء هيولي مزدوج 

أو بغشاء )  الصانعات –الميتوكوندريات 
ام  األجس–الشبكة الهيولية ( بسيط 
  )  الفجوات –القاعدية 

 تضفي العضيات المحددة بغشاء بسيط -
أو مزدوج هيولى الخاليا حقيقية النوى 

  ) .منفصلة ( بنية مجزأة 
  

تتكون الصبغيات حاملة المعلومة الوراثية 
التي يلتف ) الهيستونات( من بروتينات 

 عند حقيقية  ADNحولها جزيئ الـ 
  .النواة 

عند بدائيات  يتكون الخيط الصبغي -
 ADNمن ) غير حقيقية النواة (النواة 

  .فقط 
  .ADN المورثة هي قطعة من الـ -
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  )تابع(وحدة الكائنات الحية : 01المجال التعلمي 
   عند الكائنات الحية ADNة الـ بنيإثبات تماثل  : 2الهدف التعلمي 

الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

وحدة  ال-2
البنيويـــة   

  ADNللـ 
 التركيب 2-1

الكيميائي للـ 
ADN :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بنيــة 2-2

جزيئـة الـ 
ADN:  

  
  
  
  
  
 تماثــل 2-3

بنية   الـ 
ADN  

  
  
  
  
  
 الطبيعة 4 ـ 2

الكيميائية 
  للمورثة

  
  

 إنطالقا من حراشف ADNاستخالص الـ * 
  ... البصــل 

 نتائج  انطالقا منADNاستخراج أهم مكونات الـ * 
  . االماهة الجزئية و اإلماهة الكاملة للجزيئ 

  
  
  
  
  
  

  :  إنطالقا من أعمال ADNوصف بنية جزيئة الـ * 
  CRICK و كريك    WATSONواطسون    . 
   CHARGAFF        شارغاف    . 

  
  
  

استخراج تماثل التركيب الكيمائي و البنيوي لجزيئة * 
ستمدة من  انطالقا من معطيات كيميائية مADNالـ 

حقيقية النوى و غير حقيقية ( مختلف األنماط الخلوية 
  ). النوى 

  
  
  

خلية مستقبلة ساللة في  ADNتحليل نتائج حقن قطعة 
  .ة مختلفةمن سالل

  

  
  
 من تتالي عدد ADN تتركب جزيئة الـ -

 .كبير من تحت وحدات تدعى النكليوتيدات 

 تتركب كل نكليوتيدة من قاعد أزوتية ، -
بنتوز متمثل في الريبوز ( اسي سكر خم

  . و حمض الفوسفور ) منقوص األكسجين 
 أربعة أنماط من ADN تتضمن جزيئة الـ -

النكليوتيدات ، حسب القواعد األزوتية 
)A= ، أدنينG =  ، جوانينC =  ، سيتوزين

T =  تيمين.(  
  
 من سلسلتين ADN تتشكل جزيئة الـ -

( يا مضاعفا نكليوتيديتين ملتفتين إلتفافا حلزون
  ) نموذج واطسون و كريك 

 بواسطة روابط ADN تستقر سلسلتا الـ -
هيدروجينية بين القواعد اآلزوتية المتكاملة 

A/T و C/G.  
  
 المرتبطة ADN تشكل بنية جزيئة الـ -

بتنظيمها الجزيئي ، بنية متماثلة عند جميع 
  .الكائنات الحية 

 فيما بينها ADN تختلف جزيئات الـ -
  . القة النسبية لمختلف القواعد  األزوتية بالع
توجد الصفات الوراثية على شكل مورثات  -

   .ADNفي جزيئة الـ
  .توافق المورثة تتابع دقيق لنكليوتيدات معينة 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 21 

  
  أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي

  و التنوع الوراثي لألفراديشرح دور كل من االنقسام المنصف و اإللقاح في التفرد  : 1الهدف التعليمي 
الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

آليــات :01
انتقــــال 
الصـــفات 

  .الوراثية
االنقسام       :1-1

  .المنصف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   متوسط واألولى4التذكير بمكتسبات السنة*

   النوويةطلقة بتشكل األعراس واألنما ثانوي المتع
 للخاليا الجسمية والخاليا الجنسية،اعتمادا على 

  .رسومات تخطيطية 
  
  
  استخراج أهم مراحل االنقسام المنصف*

   وخصوصيات كل مرحلة انطالقا من محضرات
  . مجهرية أو صور

  .إنجاز رسومات تخطيطية لمراحل االنقسام *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
لية تسمح بإنتاج االنقسام المنصف آ-

  )خاليا أحادية الصيغة الصبغية(األمشاج 
انطالقا من خلية أم ثنائية الصيغة 

  الصبغية،وذلك باختزال العدد الصبغي 
  . األصلي إلى النصف

  
 يتضمن اإلنقسام المنصف انقسامين -

  :متتاليين
انقسام خيطي اختزالي،يتبع بانقسام . 

  .خيطي متساوي
  :الي بـ يتميز االنقسام االختز-
في المرحلة الرباعيات الصبغية تشكل . 

التمهيدية كنتيجة لتقارب الصبغيين 
المتماثلين ،حيث كل صبغي مشكل من 

  ).كروماتيدين( صبغيين
خالل الرباعيات الصبغية توضع . 

المرحلة االستوائية على المستوى 
  االستوائي للخلية مشكلة اللوحة االستوائية

خالل ثالن الصبغيان المتماانفصال . 
المرحلة االنفصالية عن بعضهما ويتبع 
ذلك بالهجرة نحو القطبين المتقابلين في 

  .الخلية
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  اإللقاح1-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ةة مختلف احتماالت توزع الصبغيات األبويدراس*

خالل اإلنقسام المنصف،وانجاز نموذج لمختلف 
  . أنماط األمشاج المشكلة

  
  
  
  
  
  
  

إدراج العبور انطالقا من تحليل نتائج التصالب * 
ساللتان ( بين ساللتين تختلفان في صفة واحدة 

 تختلفان في لون  sordariaلفطر سورداريا 
بواغ أحادية الصيغة الصبغية أبواغها ، حيث األ

تعبر مباشرة بنمطها الظاهري عن طبيعة النمط 
  ) . الوراثي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحديد احتماالت إعادة تالقي الصبغيات األبوية * 
  .أثناء اإللقاح

إنجاز حوصلة تسمح بشرح دور االنقسام *
  .المنصف واإللقاح في التنوع الوراثي لألفراد

  

خالل المرحلة خليتان بنتان تشكل . 
النهائية تضم كل خلية نصف عدد 

  .صبغيات الخلية األم
 يبدي اإلنقسام الموالي ، نفس مظاهر -

  .اإلنقسام الخيطي المتساوي
 04صف بتشكل ينتهي اإلنقسام المن-

تضم يا بنات أحادية الصيغة الصبغية خال
كل خلية كروماتيدة واحدة من كل نمط 

  .صبغي
  
 تفترق الصبغيات ج خالل تشكل األمشا-

المتماثلة عشوائيا ،بحيث تحوي كل خلية 
ناتجة عن اإلنقسام المنصف صبغيا أو 

  .صبغي آخر من صبغيي الزوج
  
ت  يسمح هذا التوزع العشوائي للصبغيا-

  )التوليفات(بزيادة  عدد التراكيب الصبغية
الممكنة وبالتالي بالتنوع الوراثي ألمشاج 

  .الفرد
  
يرفق عادة تشكل الرباعيات الصبغية  -

خالل اإلنقسام اإلختزالي بتبادل قطع 
كروماتيدية بين الصبغيات المتشابهة، إنه 

يسمح العبور في زيادة التنوع .العبور
   .ديصبغيداخل تالوراثي عن طريق 

  
إتحاد نطفة وبويضة   اإللقاح هو-

  إلعطاء
  .بيضة مخصبة ثنائية الصيغة الصبغية

يسمح اإللقاح بالتقاء، في البيضة -
المخصبة ،مجموعتين من الصبغيات ذات 

  أصل مختلف 
 الفرد الناتج عن تطور هذه البيضة -

  .وأصيل) وحيد(المخصبة كائن متفرد 
داخل يضمن االنقسام المنصف اختالط -

وبين صبغي ) تداخل صبغيدي ( صبغي 
يدعم اإللقاح هذا االختالط الصبغي عن -

طريق التالقي العشوائي للصبغيات 
األبوية المتشابهة مما يعطي فردا جديدا 

متفردا من جهة وأصيال من الناحية 
  .الجينية و يسمح  بالتنوع الجيني لألفراد
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 خالل ADNير كمية الـتحليل منحنى تغ*  
  .اإلنقسام المنصف

 بداللة ADNإكمال منحنى تغيرات كمية الـ*
 خالل مراحل اإلنقسام  الزمن بتمثيل الصبغيات 

  .المنصف واإللقاح
طرح مشكل التوافق بين انتقال الصبغيات من *  

كروماتيدة واحدة إلى كروماتيدين وتضاعف كمية 
  :ADNالـ
ير اإلشعاعي الذاتي تحليل وتفسير نتائج التصو-

 في المرحلة البينية للخاليا البيضية ADNلجزيئة
  . المزروعة في وسط يضم نكليوتيدات موسومة

 ترجمة المعلومات المحصل عليها على شكل -
رسم تخطيطي يلخص المظهر نصف المحافظ 

 المؤدي لتضاعف ADNلتضاعف جزيئة الـ
  .الكروماتيدات

  
  
  
  
  
  
  

  

 تعتبر البيضة المخصبة الناتجة عن -
 نقطة انطالق لتشكل فرد جديد اإللقاح

تبعا لعديد من اإلنقسامات الخلوية التي 
الذي يميز )ن2(تحافظ على العدد الصبغي

  .النوع
  
 ل ثبات عدد الصبغيات خالل األجيا-

المتعاقبة من الخاليا المتحصل عليها 
يفسر بوجود التضاعف الكروماتيدي لكل 

  صبغي في المرحلة البينية ،وعليه فإن 
 يتكون من كروماتيدين كل كل صبغي

  .ADNمنهما يضم جزيئا من الـ
 الموجودين على ADNينتج جزيئا الـ-

مستوى كروماتيدتي الصبغي خالل 
المرحلة البينية من تضاعف نصف 

األصلي الموجود في  ADNمحافظ للـ
الصبغي المكون من كروماتيدة واحدة في 

  .بداية المرحلة البينية
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  )تابع(أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي
  )المورثي( يشرح  التنوع الظاهري و الجيني  : 1لهدف التعليمي 

الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

 التنوع -2
الظاهري و 

  المورثي لألفراد 
  
  
 النمــط 2-1

  الظاهري 
  
  
  
  
   النمــط 2-2

  الوراثي 

  
  
  
  
  
بية لألعراض المرضية عند معاينة المظاهر الط*

فقر الدم : المثال(فرد مصاب بمرض وراثي
  )دريبانوسيتوز(المنجلي 

  .العضوية،الخلية، الجزيئ: على مختلف المستويات
  
  

مقارنة تتابع األحماض اآلمينية في كل من * 
  .S والهيموغلوبين Aالهيموغلوبين

مالحظة اإلختالف في حمض آميني -
 بين βى مستوى السلسلةعل) فالين/جلوتامين(واحد

  .SوAالهيموغلوبين 
وجود تسلسل محدد :  إظهار العالقة بين-

لألحماض األمينية في البروتين ووجود تسلسل 
  .ADNمحدد للنيكلوتيدات على مستوى الـ

  
  
 ADN مقارنة تتابع النكلوتيدات على مستوى-

  .فرد مصابADNفرد سليم و
 تبيان وجود اختالف على مستوى نكليوتيدة-

 ADNفي قطعتي الـ) T/A(احدة
  ).11الموجود في الصبغيADNالـ.(المتدخلة

يتحدد تتابع األحماض االمينية : وضع فرضية -
على مستوى البروتين بتتابع النكلوتيدات على 

  .ADNمستوى الـ
                    : تحليل وضعيات جديدة للتعميم -

  Mucoviscidose: مرض الليفة الكيسية *         
    Albinisme) : حبسة(مرض اإلغراب *
  Phénylcétonurie: مرض البوال التخلفي * 
  

  
  
  
  
  
 يمثل النمط الظاهري مجموع الصفات -

  .الظاهرة على فرد ما
 يتجلى النمط الظاهري على المستوى -

الجزيئي، على المستوى الخلوي وعلى 
  .مستوى العضوية

  
 يترجم تعبير المورثة على المستوى -
زيئي بتركيب بروتين هو أصل النمط الج

  .الظاهري للفرد على مختلف مستوياته
  
  
يمثل النمط الوراثي مجموع مورثات -

الفرد،وإن تعبيرها هو الذي يحدد النمط 
  . الظاهري
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  )تابع(أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي

  يثبت دور الطفرات في التنوع البيولوجي : 3الهدف التعليمي 
الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

  
الطفرات :03

والتنـــوع 
  .البيولوجي

  
  الطفرة:3-1
  

  

  
  
  
  
  
  .وضع تعريف للطفرة انطالقا من األمثلة السابقة*
وضع عالقة بين الطفرة و تاثير المحيط انطالقا *

زرع الخميرة تحت تأثير (من تحليل نتائج تجريبية
  ).البنفسجية فوق ةاألشع

  
  
  
تحليل مقارن انطالقا من أمثلة لقطع نكلوتيدية *

 المورثات العادية ومختلف ADNعلى مستوى  
  .الصنويات الطافرة

  
  
مقارنة التتابع النكليوتيدي لمختلف الصنويات *
  ).SوAنفي الهيموغلوبي(نفس المورثة ) أليالت (
  
  
  
  
  

 بين عواقب الطفرات التي - في األبناء-مقارنة
ست مورثات خاليا جسمية والتي مست مورثات م

  .خاليا جنسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 تتمثل الطفرة بتغير في تتابع النكلوتيدات -

  .على مستوى المورثة 
نتيجة (يمكن أن تكون الطفرات مستحدثة -

تأثير المحيط كتأثير األشعة فوق 
  ...)البنفسجية،المعادن الثقيلة،التدخين

  .تلقائية ويمكن أن تكون 
  
يمكن أن يكون أصل الطفرة على مستوى -

  تبدال،إنقالب،إضافةإس: المورثة
أو نزع نكلوتيدة واحدة أو عدة نكلوتيدات من 

  .القطعة
  
 الطفرات أصل ظهور الصنويات الجديدة -

تتابع نكليوتيدي (كأشكال مختلفة لنفس المورثة 
  ).مختلف

 داخل النوع الواحد ADN التنوع الشكلي للـ-
 لهو نتيجة لتراكم الطفرات عبر األجيا

  . المتعاقبة
  
وى الخاليا ثنائية الصيغة الصبغية على مست-

  ) .أليال المورثة(يوجد صنوياتان  للمورثة
 تدعى الصنوية غير المعبرة الناتجة عن -

الطفرة ، صنوية متنحية أما الصنوية المعبرة 
  .تدعى صنوية سائدة 

 يكون الصنوي المتنحي معبرا عند األفراد -
  .  اللواقح المتماثلة

ب مورثات الخاليا  تظهر الطفرات التي تصي-
تظهر  ال و الجسمية عند الفرد الحامل لها فقط،

  .في األبناء
بينما تورث الطفرات التي تصيب مورثات 

  .الخاليا الجنسية إلى األبناء
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استخالص دور المحيط في انتقاء األنماط الجديدة *

من دراسة حاالت  الظاهرة خالل الطفرات انطالقا
  ..).فراشة الدقيق،المالريا(مستهدفة 

  
  
  
  بناء مخطط حصيلة يوضح اآلليات المؤدية إلى *

  .اخل النوع ددقابلية تغير األفرا
  

  
يتدخل المحيط في انتقاء الطفرات المفيدة لفرد -

  .ما في وقت معين 
يمكن لهذه الطفرات الوراثية التي تفيد حاملها 

إلى األنسال،كما يمكن أن تنقل طفرات أن تنتقل 
  ).طفرات محايدة(دون أن تحقق فائدة منتقاة

  
هي السبب في  التلقائية  الطفرات المحدثة أو-

  ظهور صنويات جديدة للمورثات
 داخل و بين الصبغيات الذي االمتزاج إن -

 المنصف واإللقاح يؤدي االنقساميحدث أثناء 
أو التستمر إلى تشكل أنماط جديدة قد تستمر 

عبر الزمن تبعا لتأثيرات المحيط المفروضة 
  على األنماط الظاهرة
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  :3الكفاءة القاعدية 

   الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي  
  .     شروط التوضع يحدد أهمية الصخور الرسوبية في معرفة: 1الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .ت المقترحةالنشاطا  .الوحدة التعلمية

الصخــــور :01
 الرسوبية و التطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ور ــمنشأ الصخ -

 الرسوبية

  
  
  
  

  
 التذكير بمعارف السنة الثانية متوسط حول*

 .األوساط 

الصخور  لمكاشف ...)صور  ( وثائقتحليل*
 أو أي منطقةمنطقة بوسعادة الرسوبية ل

  .رسوبية أخرى من الجزائر
ور انجاز رسما يوضح تطبق الصخ*

  .الرسوبية
  
يب الزمني لترسب يحدد على الرسم الترت*

السقف و (الطبقات و يعين حدود الطبقات 
  .)القاعدة 

  
  
خور الرسوبية التعرف على خصائص الص*

انطالقا من الدراسة الصخرية لعينات صخرية 
النسيج ، البنية ، الخصائص الفيزيائية : 

  .الكيميائية
  
  
التمييز بين الصخور الفتاتية و الصخور * 

والكيميائية انطالقا من مقارنة النوعين من 
كونغلوميرات ، حجر كلسي (الصخور 
  )إلخ...كيميائي

  
  

  
  
  
 تتوضع الصخور الرسوبية على شكل طبقات -

  .فوق بعضها البعضمتراكبة 
  
  
  
 
 وفق الترتيب الزمني  عموما تتوضع الطبقات-

  . ، فهي متوافقةللترسيب
 يحد الطبقة من األسفل قاعدة ومن األعلى -

  .سقف
  
  : بـ تتميز الصخور الرسوبية -

نوع و الذي يعود إلى ت تركيبها المعدنيـ تنوع 
  أها منش

  .مها على مستحاثاتظـ احتواء مع
  .ـ توضعها في شكل طبقات

  
صخور : نميز من بين الصخور الرسوبية  -

  .كيميائيذات منشأ فتاتي و صخور ذات منشأ 
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 28 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي للرمل أو أي استخالص المنشأ الفتات*
صخر فتاتي انطالقا من تحليل وثائق تبين 

  .مراحل تشكله
  

إيضاح المنشأ الكيميائي لصخر ملحي أو 
  .كلسي انطالقا من تجارب بسيطة

ربط عالقة بين التركيب الكيميائي للمياه * 
المعدنية انطالقا من لصائق على قارورات 

المياه المعدنية و الخصائص الجيولوجية 
  .بعلصخور الن

  
 تيقارن بين الحجر الرملي والكنغلوميرا *

من ناحية الحجم الحبيبي انطالقا من مالحظة 
  . عينات أو وثائق

  
مستقر التوضع نمط ال) محاكة (نمذجة * 
إمكانية استعمال (وضع غير مستقرنمط التو

  .)هزاز
  
  
تعريف الترتيب الحبيبي انطالقا من تحليل *

  .صخور فتاتية أو من وثائقعينات ل
  
  

التحليل المقارن للترتيب الحبيبي في حالة * 
الطغيان البحري و في حالة االنحسار 

  .البحري
  
  
  
  
  

تتكون الصخور الفتاتية من دقائق آتية من  -
  . الصخور)آكلت(تحاث 

  
  

تتكون الصخور الكيميائية من عناصر كيميائية 
  .كل محلولمنقولة في ش

  
  
  
  
  

يعتمد ترسيب الدقائق المعلقة على الخصائص 
  :الوسط) سرعة تيار (الحركية لماء 

  
ـ تدل الطبقات المتجانسة الحبيبات على 

  استقرار في التوضع، 
وتدل الطبقات غير المتجانسة الحبيبات على ـ 

  .عدم استقرار التوضع
  

ـ الترتيب الحبيبي يعني ترتيب الحبيبات في 
  أو على مستوي مجموعة من الطبقاتالطبقة

  .حسب أحجامها
  
  
 يدل االنتقال من توضعات ذات حبيبات -

خشنة إلى توضعات ذات حبيبات ناعمة على 
االنتقال من توضعات قارية إلى توضعات 

  .بحرية ويدعى طغيان
يدل االنتقال من توضعات ذات حبيبات ناعمة 
إلى توضعات ذات حبيبات خشنة على االنتقال 

  قاريةن توضعات بحرية إلى توضعاتم
  .نحساراالويدعى 
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  ـ  فاصل التطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االنقطاع الجيولوجي 
واالنقطاع 
  البيولوجي 

  
  
  

 

  
يعرف فواصل التطبق انطالقا من تحليل * 
  .ائق تبين طبقات متوافقةثو
  
  
  
  
  
  
صور لمكاشف و مقاطع (تحليل وثائق  -

  .تبين منطقة عدم توافق) جيولوجية
استعمال عجينة تعريف و نمذجة عدم التوافق ب

  ).أو أشياء أخرى(
  
  
يعرف االنقطاع الجيولوجي انطالقا من  -

  .استغالل وثائق حول عدم التوافق
يعرف االنقطاع البيولوجي انطالقا من 

استغالل وثائق تتعلق بانقراض الديناصورات 
أو مجموعات أخرى من المستحثات مثل (

و انتشار مجموعات أخرى بعد ) األمونيت
 .االنقطاع

  
الرسوبية بطبقات رقيقة ذات فصل الطبقات  تُ-

سمك و طبيعة صخرية مختلفة عن الطبقات 
  .فواصل التطبقاألخرى تدعى 

 سقف مييز بينمح فاصل التطبق بالتس ي-
  . الطبقةوقاعدة

  
ـ يحدد فاصل التطبق في بعض األحيان تغيرا 

  .مستحاثيا
 تدعى الحدود التي تفرق بين الطبقات األفقية -

بأسطح عدم الواقعة تحتها والطبقات المطوية 
 .توافق

 يدل سطح عدم التوافق على انقطاع بيولوجي -
  .وجيولوجي مهم

  
 ينتج االنقطاع الجيولوجي عن توالي -

توضع ـ  طي ـ (مجموعة من الحوادث 
  ).تعرية

اض يتمثل االنقطاع البيولوجي في انقر -
مجموعة كائنات حية وظهور مجموعات أخرى 

  .مثل الثدييات
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 )تابع(   الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي 
  .تحديد أنماط التوضع  في  يبرز دور المستحاثات:2الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية

المستحثات :02
  .وأوساط الترسب

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

التذكير بمكتسبات السنة الثانية متوسط *
  .ةستحاثحول المستحثات واال

  
مستحثات  الرسم بعض األمثلة عن* 

  : لـ انطالقا من عينات أو وثائق
 ،) شكل عادي و شكل انحساري(نيت أمو

 محاريات، شوكيات الجلد، ،ات أووليت
  .) نميات( منخربات

  
مرشدة انطالقا من تعريف المستحثات ال* 

مقارنة توزعها الجغرافي و مدة حياتها 
  ).وثائق(

  
تعريف مستحثات السحنات انطالقا من 
مقارنتها مع األنواع الحالية و أوساط 

  . حياتها
إجراء مقارنة بين مستحثات البحار *

 و البحار قليلة العمق من حيثالعميقة 
  .الشكل و التركيب الكيميائي للقواقع

  
مستحثات المعروفة في منطقة إحصاء ال* 

أو أي منطقة بوسعادة (من الجزائر 
انطالقا من خالل الطباشيري ) أخرى

وثائق ، و استخالص نوعية وسط التوضع 
  .الموافق

  
  
  
 المستحثات بقايا أو آثار كائنات حية حيوانية -

محفوظة في الصخور  من الماضي أو نباتية
  .الرسوبية

  
  
  
ستحثات تسعمل في المستحثات المرشدة هي م -

  .تأريخ الصخور
تتميز المستحاثات المرشدة بتوزيع جغرافي  -

  .واسع وتطور سريع مع الزمن
 مستحثات السحنات هي مستحثات تعطي -

  .حول ظروف  التوضعمعلومات 
  
المستحثات ) شكل( تمكن مورفولوجية -

والتركيب الكيميائي لقواقعها من تحديد وسط 
  :التوضع

 القواقع الكلسية تميز أوساطا المستحثات ذات. 
و شوكيات  مثل المحاريات )يم(مائية غير عميقة

  ).ألوليتات و االجلد
المستحثات ذات القواقع السيليسية تميز . 

 مثل )اللج( العميقةالبحرية األوساط 
   . Ammonitesاألمونيت
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 )تابع(   الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي  

  .إيجاد العالقة بين تغيرات السحنات و تطور األوساط :3 ميالهدف التعل
 المعارف المستهدفة النشاطات المقترحة الوحدات التعلمية

السحنـــــات :3
  .وتغيراتها

 .   تعريف السحن-
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تغير السحن أفقيا -

  وشاقوليا
  
  

  
  
  
المقارنة من الناحية الصخرية ، *

ن صخرين البتروغرافية ،والمستحاثية بي
  :رسوبيين نشئا في وسطين مختلفين

والثاني ) كلس أمونيتي(األول بحر عميق 
  ).كلس سرئي مرجاني(بحري قليل العمق 

 تحدد مختلف أنماط السحن انطالقا من -
مقارنة الصخور التي تنتمي إلى أوساط 

  :التوضع الثالثة
ري ـ وسط يوسط بح ـ سط قاريو

  .بحري
  
لفتين لهما نفس المقارنة بين سحنتين مخت*

العمر، األولى قارية والثانية بحرية من 
  .ائقخالل وث

  
المقارنة من الناحية المستحاثية  -

والصخرية و انطالقا من وثائق تطور 
سحنات منطقة معينة في عصر محددة 

  ) .مثل الجوراسي(
ترجمة النتائج المحصل عليها في رسم 

التطور الصخري تخطيطي يجسد 
  .الموافقالشاقولي 

استخراج نمط تطور السحنة انطالقا من 
  تحليل  المتتاليات المحصل عليها 

  
  
  
 السحنة هي مجموعة من الخصائص -

الصخرية و المستحاثية للتوضع و التي ترى 
  .بالعين المجردة أو بالمجهر

  
  

  :يمكن تصنيف السحن في ثالثة أنماط رئيسية
 وتتميز بترسبات فتاتية :السحن القارية. 
كائنات لو بتواجد مستحاثات ...) ميرات كونغلو(

  .قارية
و تتميز ) والدلتاتات البحير(السحن االنتقالية  . 

  .قيقةدبترسبات فتاتية 
 كيميائية و تتميز بترسبات. السحن البحرية. 

 .منحلةلمواد كانت 

 تسمح التغيرات األفقية للسحنات من تحديد -
  .أوساط تشكل الصخور

ة لسحنات منطقة معينة ـ تدل التغيرات العمودي
على تعاقب أوساط مختلفة و تطور للكائنات 

  .الحية في نفس الوقت
ـ تسمح التغيرات العمودية و األفقية للسحنات 

  .من تحديد نمط تطور هذه األخيرة
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  )تابع(  الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي  
 .رات السحن إلعادة تشكيل حوض رسوبياستثمار المعارف المبنية حول تغي: 4الهدف التعلمي 

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية
  

تشكل حوض 
  .رسوبي

  
  

  
إنجاز مخطط لحوض رسوبي انطالقا من * 

 أعمدة طبقية و على 3دعامة تُنمذج لـ 
أساس المعارف المبنية حول علم المستحثات 
  :و علم الصخور، علما أن

ي لها نفس التركيب ـ السحنات الت
الصخري و تقع بين سحنتين متميزتين 

  .عمر لها نفس ال بمستحثاتهما الصخرية
ـ السحنات المتماثلة المستحثات المرشدة لها 

  .نفس العمر

  
ـ يمكن إعادة تشكيل حوض رسوبي على 
أساس المعلومات المستخلصة من التغيرات 
  .العمودية و األفقية للسحنات

ميق من الحوض بطبقات ـ يتميز الجزء الع
  .سميكة ذات طبيعة كيميائية

ـ يتميز الجزء القاري من الحوض الرسوبي 
  .بطبقات أقل سمكا و تركيب فتاتي
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 .تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولوجية: 2المجال التعلمي 

 .جيةتحديد تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولو: 1الهدف التعلمي 

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  الوحدة التعلمية
  

التطور :01
المتعاقب للكائنات 

  .الحية
  
 السلم -

  .الستراتيغرافي
  
  
  
 تعاقب الكائنات -

الحية عبر األزمنة 
  .الجيولوجية

  
  
  
  

  
 لزمن الجيولوجييستخرج أهم تقسيمات ا*

  .انطالقا من دراسة وثائق
  
  
  
  
  
  
  
الشاقولي لمستحثات األمونيت دراسة التطور *

في الطباشيري لمنطقة بوسعادة أو منطقة أخرى 
  .من الجزائر انطالقا من تحليل وثائق

  .مقارنة هذا التطور مع تطورها في الجوراسي*
  
  
  

  
  :ينقسم سلم الزمن الجيولوجي إلى -

  . أحقاب، أنظمة، وطوابق
تحدد من خالل األزمات :األحقاب.

  .الجيولوجية الكبرىالبيولوجية والحوادث 
  .تضم عدة طوابق: األنظمة.
توافق تراكيب جيولوجية : الطوابق .

مميزة ومحددة بطبيعة صخرية 
  .ومستحاثات صخرية

  
ـ تتطور المستحثات عبر األزمنة 

الجيولوجية، فقد يكون هذا التطور موجبا 
كما هو الحال بالنسبة لألمونيت 

الجوراسي، ويمكن أن يكون سالبا كما هو 
  .الحال بالنسبة ألمونيت الطباشيري

يتوافق الطغيان مع التطور الموجب  ـ
  )فتح حوض(للكائنات الحية

 ويتوافق االنحسار مع التطور السالب ـ 
  ).غلق حوض(،)االنقراض( له
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 ).تابع(تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولوجية : 2المجال التعلمي 
ين الحوادث الجيولوجية واألزمات البيولوجية الكبرى و التغيرات البيئية خالل األزمنة وضع عالقة ب  :2الهدف التعلمي

 .الجيولوجية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  الوحدة التعلمية
  

الحوادث :02
الجيولوجية 

  .الكبرى

  
  مقارنة المحتوى المستحاثي لنهاية الكريتاسي*
انطالقا ) الثالثي( و بداية السينوزويك )الطباشيري(

  .من تحليل وثائق
طرح مشكل حول أسباب االنقراض المفاجئ * 

للدينصورات في نهاية الطباشيري، واالختفاء 
الجماعي ألنواع أو مجموعات أنواع أخرى في 

  .فترات معينة
  
البحث عن أسباب هذا االختفاء انطالقا من نشاط *

وثائقي بخصوص الحوادث الجيولوجية و األزمات 
  .يولوجية الكبرىالب
  

  
 توافق األزمات البيولوجية الكبرى -

فترات تميزت باختفاء جماعي وفجائي 
  .ألنواع ومجموعات كاملة من األفراد

  
  
  
  
  : قد ترتبط األزمات البيولوجية بـ-

تغيرات التوازنات البيئية المرتبطة   . 
  .بدورات االنحسار والطغيان البحري

لمرتبطة تغيرات الظروف المناخية ا  . 
  .بتنقل القارات وظواهر طبيعية أخرى
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  .نشاطات اإلنسان والبيئة الحالية :03المجال التعلمي
  .إحصاء المشاكل الكبرى للبيئة الحالية و عواقبها :1الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية

  
مشاكل البيئة :01

  .الحالية وعواقبها
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إحصاء بعض المشاكل البيئية الكبرى انطالقا من *

  نشاط وثائقي
  ).أشرطة، صور، و قصاصات جرائد(

  .نمذجة تأثير االحتباس الحراري * 
  .تحليل معطيات بخصوص تلوث المياه* 
تحليل منحنيات توضح التطور الحديث إلنتاج غاز * 

  .الفحم المرتبط بنشاطات اإلنسان 
  ى دورة الكاربون ـ توقع عواقب ذلك عل

  .ـ توقع العواقب على الحرارة وطبقة األوزون
  

إحصاء بعض الحوادث ذات العواقب الخطيرة على 
غرق ناقالت البترول ، حوادث المفاعالت (البيئة 
  .من خالل بحث وثائقي ) النووية

  .متابعة انتشار الملوثات وآثارها على البيئة

  
 تتمثل المشاكل الكبرى الحالية -
  :علقة بالمحيط فيالمت
التناقص الملحوظ في سمك طبقة  . 

  .األوزون وعواقبه على الصحة
مفعول (االحتباس الحراري . 

وعواقبه على ارتفاع ) الدفيئة
درجات الحرارة ، مثل الذوبان 
  .الجليدي وارتفاع مستوى البحر

  
   
تلوث المياه بواسطة نفايات . 

األسمدة الكيميائية و المبيدات 
  .الحشرية

( تلوث الجو  بنفايات المصانع. 
  ).السحب السامة 

القضاء .(تدهور الغطاء النباتي . 
  ).على الغابات

الحوادث المحررة لكميات كبيرة من 
الملوثات في الغالف الجوي أو 

الهيدروكربونات (المائي 
  )والمفاعالت النووية
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  )بعتا.(نشاطات اإلنسان والبيئة الحالية :03المجال التعلمي
  .ربط عالقة بين نشاطات اإلنسان و انعكاساتها على البيئة : 2الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية

  
  

البيئــــة : 02
  .ونشاطات اإلنسان

  
  

  
تقديم حصيلة في جدول حول تأثير نشاطات اإلنسان * 

  .على المحيط 
  
  
  
  

الحوادث المميزة لتطور تعيين على لوح زمني بعض 
  .الكائنات الحية خالل األزمنة الجيولوجية

وضع على هذا اللوح إنسان اليوم في العصر 
  .الصناعي

  

  
 تنجم عن بعض نشاطات اإلنسان -

  :عواقب منها
  .ارتفاع نسبة غاز الفحم في الجو . 
  .اآلثار الوخيمة للحوادث النووية . 
  

طور يملك اإلنسان الحديث الناتج عن الت
وسائل هامة يمكنها أن توجه مستقبل 

  .الكرة األرضية
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع     
  
  
  
  
  
  

  منهـــاج
  

   طبيعة والحياةعلوم ال: مـادة
  
  
  

   والتكنولوجيالسنة الثانية من التعليم الثانوي العام
  :  ةبـشع     ال

  ريـاضيـاتـ 
  
  
  
  
  

  
          
  
  

  
  

  2006ي ـ       جانف
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

   
 I - المقدمــــة  :  
  

       تساهم مادة علوم الطبيعة و الحياة في السنة الثانية ثانوي شعبة الرياضيات في اكتساب المتعلم لكفاءات 
  . تسمح له بفهم الذات الفاعلة و المنفعلة في المحيط 

      و يتجلى هذا الفهم في قدرته على اقتراح حلول وقائية بخصوص ما يمكن أن يصيب العضوية من 
اضطرابات ، وفي التدخل الفعال في النقاشات المتعلقة بالمسؤولية الفردية و الجماعية لإلنسان حول المواضيع 

  . المرتبطة بالصحة و التنوع البيولوجي 
العلمية في شعبة الرياضيات التكوين الشامل للمتعلم حتى ال يكون حبيس تخصص     و تستهدف هذه الثقافة 

  : محدد ، بل قادرا على 
  . تمييز العلوم عن المجاالت األخرى و انتهاج المسعى العلمي *   
  . استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال في مختلف المجاالت *   
  . المصادر و اكتساب االستقاللية في البحث استقصاء المعلومات من مختلف *   
  . المناقشة و التبرير ، بمنهجية و موضوعية *   
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II- الكفاءات المستهدفة  :  

         يشكل منهاج السنة الثانية ثانوي رياضيات حول كفاءة ختامية تدمج كفاءتين قاعدتين 
 

  :الكفاءة الختامية 
    

انية من التعليم الثانوي شعبة الرياضيات يكون التلميذ قادرا على اقتراح حلول في نهاية السنة الث
عقالنية تجاه مشاكل المحيط و المشاكل الجنسية و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات 

  .المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا
    

  :1     الكفاءة القاعدية 
  

حفاظ على التنوع البيولوجي و ذلك على ضوء معلوماته حول وحدة اقتراح حلول عقالنية لل
  .الكائنات الحية و آليات نقل الدخيرة الوراثية 

  
  :2     الكفاءة القاعدية 

  
اقترح حلول عقالنية تجاه المشاكل الجنسية و ما ينجز عنها من مشاكل صحية و ذلك على ضوء 

  معلوماته المتعلقة بالتكاثر و تنظيمه 
 
 

III- المفاهيم  :  
  : فصل المنهاج حول مفاهيم أساسية إدماجية هي م    يت

  الوحدة  •
 التنوع البيولوجي  •

 التنظيم  •
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IV -هيكلــة المنهــاج  

 
 : 1الكفاءة القاعدية 

اقتراح حلول عقالنية للحفاظ على التنوع البيولوجي و ذلك على ضوء معلوماته حول وحدة الكائنات الحية 
  خيرة الوراثيةذنقل الوآليات 

  
  
 

  
    ADN اثبات تماثــل بنية الـ -     تعريف الخلية كوحدة بنيوية –األهـداف التعلمية 

  عند الكائنات الحية  .                                                     للكائنات الحية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سا15(1المجال التعلمي
 وحدة الكائنات الحية 

  2الوحدة التعلمية
  عند الكائنات الحية   ADNتماثل بنية الـ 

   1الوحدة التعلمية 
      الخلية وحدة بنيوية 
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   يثبت دور الطفرات في التنوع -     يفسر التنوع الظاهري - يشرح دور كل من االنقسام     –األهـداف 

  البيولوجي )         المورثي ( ني يالمنصف و االلقاح في التفرد     بالتنوع الج :  التعلمية
              و التنوع الوراثي لألفراد 

  

  )سا18 (02المجال التعلمي
 أسس التنوع البيولوجي

  2الوحدة التعلمية 
  التنوع الظاهري و المورثي لألفراد 

    ) ساعات 10(

  3الوحدة التعلمية
الطفرات و التنوع 

 )  ساعات 4(لوجي البيو

   1الوحدة التعلمية 
أليات إنتقال الصفات الوراثية 

 )ساعات04(والتنوع البيولوجي 
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  :2الكفاءة القاعدية 

تراح حلول عقالنية اتجاه المشاكل الصحية و الجنسية وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي اق
 .للعضوية 

  
   شرح الطرق التي تضمن -  تحديد دور النظام العصبي                                         -الهـدفين 
  ني في تنظيم التكاثر                                           التحكم في النسل الهرمو :  التعلميين

             
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  )سا18(المجال التعلمي 
 التنظيم الهرموني العصبي

  1الوحدة التعلمية 
  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر 

 )سا14(

  2الوحدة التعلمية
  التحكم في النسل 

 ) سا4( 
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   : 1الكفاءة القاعدية 
  . وحدة الكائنات الحية:01المجال التعلمي 
  تعريف الخلية كوحدة بنيوية للكائنات الحية  : 1الهدف التعلمي

  
  المعارف المستهدفة  رحةالنشاطات المقت  الوحدة التعلمية

  
وحدة : الخلية:01

  .بنيوية
  
دراسة 1-1

الخليـــة 
بالمجهــر 

  .الضوئي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تحليل صور لمحضرات مجهرية لعينات  -

  أنسجة حيوانية ونباتية متنوعة 
لمحضرات مجهرية ) صور( تحليل وثائق -

  )خميرة ، كلوريال ، برامسيوم (لوحدات الخلية 
  )كبكتيريا اللبن (ولبكتيريات 

 إظهار أهم مكونات الخلية النباتية باستعمال -
  ملونات نوعية 

   ترجمة المالحظة إلى رسم -
 استخراج مكونات الخلية الحيوانية اعتمادا -

  على وثيقة 
 المقارنة بين تعضي الخليتين النباتية -

  والحيوانية اعتمادا على نتائج المالحظات السابقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  . ية وحدة بناء الكائن الحي  الخل-
 تحدد الخلية بغشاء يحيط بهيولى -
  .نصف هالمية) السيتوبالزم(
 تضم الهيولي ، إما عضية كبيرة -
كما في حالة ( أو خيطا صبغيا ) النواة(

  ) .البكتيريا
 تضم الخلية الحيوانية هيولى أساسية -

تمثل الجزء السائل ) هيالوبالزم(شفافة 
 عضية كبيرة الحجم للهيولى ، تحوي

  . تتمثل في النواة 
 تتحدد الهيولى األساسية بغشاء هيولي  -

  .يفصل الخلية عن الوسط الخارجي 
  : تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية بـ-
غشاء هيولي مدعم من الخارج بجدار . 

  . هيكلي بيكتوسيللوزي 
  . وجود الصانعات . 
  . فجوة متطورة غالبا . 
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ـة دراس1-2

الخليــــة 
بالمجهـــر 

  : اإللكتروني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وحدة 3 ـ 1

مكونات الدعامة 
  الوراثية

  
مالحظة صور مأخوذة عن الفحص بالمجهر * 

  . اإللكتروني لخاليا حيوانية و نباتية و بكتيريا 
يلخص مافوق البنية الخلوية في رسم * 

  ) . رسم حصيلة (تخطيطي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالمكتسبات القبلية للسنة األولى ثانوي التذكير * 
  حول الصبغيات كدعامة للمعلومة الوراثية 

إظهار الطبيعة الكيميائية للصبغين باستعمال * 
  . تقنيات التلوين 

المقارنة مع الطبيعة الكيميائية للخيط الصبغي * 
  .البكتيري 

  .استنتاج الطبيعة الكيميائية للمورثة * 

  
نفس مخطط التنظيم  تبدي جميع الخاليا -
  .سيتوبالزم محددة بغشاء هيولي : 
 نميز على أساس وجود أو غياب شبكة -

غشائية داخلية في الهيولى األساسية 
  . مصدر العضيات  نمطين من الخاليا 

خاليا حقيقية النوى تحتوي بشبكة * 
  .غشائية داخلية 

خاليا غير حقيقة النوى ال تحتوي على * 
  . هذه الشبكة 

ذّد العضيات المتضمنة في الهيولى    تتح-
 –النواة (إما بغشاء هيولي مزدوج 

أو بغشاء )  الصانعات –الميتوكوندريات 
 األجسام –الشبكة الهيولية ( بسيط 
  )  الفجوات –القاعدية 

 تضفي العضيات المحددة بغشاء بسيط -
أو مزدوج هيولى الخاليا حقيقية النوى 

  ) .منفصلة ( بنية مجزأة 
  
تكون الصبغيات الحاملة للمعلومات   ت-

) الهيستونات( الوراثية من بروتينات 
 عند  ADNيلتف حولها جزيئ الـ 

  .حقيقية النواة 
 يتكون الخيط الصبغي عند بدائيات -

 ADNمن ) غير حقيقية النواة ( النواة 
  .فقط 

  .ADN المورثة هي قطعة من -
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  )تابع(لحية  وحدة الكائنات ا:01المجال التعلمي 
   عند الكائنات الحية ADNة الـ بنيإثبات تماثل  : 2الهدف التعلمي 

  
الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

  
 الوحدة -2

البنيويـــة   
  ADNللـ 

 التركيب 2-1
الكيميائي للـ 

ADN :  
  
  
  
  
  
  
  
 بنيــة 2-2

جزيئـة الـ 
ADN:  

  
  
  
  
  
 تماثــل 2-3

ة    كميـــــ
  ADNالـ 

  
  
  
 الطبيعة 4 ـ 2

الكيميائيـــة 
  للمورثة

  
  
  
  

 إنطالقا من حراشف ADNاستخالص الـ * 
  ... البصــل 

 انطالقا من ADNاستخراج أهم مكونات الـ * 
  . نتائج االماهة الجزئية و اإلماهة الكاملة للجزيئ 

  
  
  
  
  
  
  

 إنطالقا من ADNوصف بنية جزيئة الـ * 
  نموذج أو وثائق 

  
  
  
  
  
  

استخراج تماثل التركيب الكيمائي و البنيوي * 
 انطالقا من معطيات كيميائية ADNلجزيئة الـ 

حقيقية النوى ( مستمدة من مختلف األنماط الخلوية 
  ). و غير حقيقية النوى 

  
  

 في خلية ADNتحليل نتائج حقن قطعة من الـ
  مستقبلة من ساللتين مختلفتين

 

  
  
  
  
 تتالي  منADN تتركب جزيئة الـ -

عدد كبير من تحت وحدات تدعى 
 .النكليوتيدات 

 تتركب كل نكليوتيدة من قاعد أزوتية ، -
بنتوز متمثل في الريبوز ( سكر خماسي 

  . و حمض الفوسفور ) منقوص األكسجين 
 أربعة أنماط ADN تتضمن جزيئة الـ -

من النكليوتيدات ، حسب القواعد األزوتية 
)A= ، أدنينG =  ، جوانينC  =

  ).تيمين  = Tسيتوزين ، 
  
 من سلسلتين ADN تتشكل جزيئة الـ -

نكليوتيديتين ملتفتين إلتفافا حلزونيا 
  ) نموذج واطسون و كريك ( مضاعفا 

 بواسطة ADN تستقر سلسلتا الـ -
روابط هيدروجينية بين القواعد اآلزوتية 

  .C/G و A/Tالمتكاملة 
  
 المرتبطة ADN تشكل بنية جزيئة الـ -
ظيمها الجزيئي ، بنية متماثلة عند جميع بتن

  .الكائنات الحية 
 فيما بينها ADN تختلف جزيئات الـ -

بالعالقة النسبية لمختلف األسس باختالف 
  . القواعد األزوتية 

  
توجد الصفات الوراثية على شكل -

   .ADNمورثات في جزيئة الـ
توافق المورثة تتابع دقيق لنكليوتيدات 

  .معينة 
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  أسس التنوع البيولوجي : 02ل التعلميالمجا

  يشرح دور كل من االنقسام المنصف و االلقاح في التفرد و التنوع الوراثي لألفراد : 1الهدف التعلمي 
  

الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

آليــات :01
انتقــــال 
الصـــفات 

  .الوراثية
  
اإلنقسام       :1-1

  .المنصف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
   متوسط واألولى4التذكير بمكتسبات السنة*

   النوويةط ثانوي المتعلقة بتشكل األعراس واألنما
 للخاليا الجسمية والخاليا الجنسية،اعتمادا على 

  .رسومات تخطيطية 
  
  
  نصفاستخراج أهم مراحل االنقسام الم*

   وخصوصيات كل مرحلة انطالقا من تحليل وثائق
  ).صور( 
  .إنجاز رسومات تخطيطية لمراحل االنقسام *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
اإلنقسام المنصف آلية تسمح بانتاج -

  )خاليا أحادية الصيغة الصبغية(األمشاج 
انطالقا من خلية أم ثنائية الصيغة 

  الصبغية،وذلك باختزال العدد الصبغي 
  . األصلي إلى النصف

  
 يتضمن اإلنقسام المنصف انقسامين -

  :متتاليين
انقسام خيطي اختزالي ،يتبع بانقسام . 

  .خيطي متساوي
  : يتميز االنقسام االختزالي بـ-
تتشكل الرباعيات الصبغية في المرحلة . 

ة كنتيجة لتقارب الصبغيين التمهيدي
المتماثلين ،حيث كل صبغي مشكل من 

  ).كروماتيدين(صبيغيين
تتوضع الرباعيات الصبغية خالل . 

المرحلة االستوائية على المستوى 
  االستوائي للخلية مشكلة اللوحة االستوائية

ينفصل الصبغيان المتماثالن خالل . 
المرحلة االنفصالية عن بعضهما ويتبع 
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 ةدراسة مختلف احتماالت توزع الصبغيات األبوي*

خالل اإلنقسام المنصف،وانجاز نموذج لمختلف 
  . أنماط األمشاج المشكلة

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هجرة نحو القطبين المتقابلين في ذلك بال
  .الخلية

تتشكل خليتان بنتان خالل المرحلة . 
النهائية تضم كل خلية نصف عدد 

  .صبغيات الخلية األم
 يبدي اإلنقسام الموالي ، نفس مظاهر -

  .اإلنقسام الخيطي المتساوي
 04ينتهي اإلنقسام المنصف بتشكل -

خاليا بنات أحادية الصيغة الصبغية 
 خلية كروماتيدة واحدة من كل ،تضم كل
  .نمط صبغي

  
 تفترق الصبغيات ج خالل تشكل األمشا-

المتماثلة عشوائيا ،بحيث تحوي كل خلية 
ناتجة عن اإلنقسام المنصف صبغيا أو 

  .صبغي آخر من صبغيي الزوج
  
 يسمح هذا التوزع العشوائي للصبغيات -

  )التوليفات(بزيادة  عدد التراكيب الصبغية
بالتالي بالتنوع الوراثي ألمشاج الممكنة و

  .الفرد
  
يرفق عادة تشكل الرباعيات الصبغية  -

خالل اإلنقسام اإلختزالي بتبادل قطع 
كروماتيدية بين الصبغيات المتشابهة، إنه 

يسمح العبور بزيادة التنوع . العبور
  .الوراثي عن طريق تداخل صبغيدي 

  
   اإللقاح هواتحاد نطفة وبويضة إلعطاء-

  .مخصبة ثنائية الصيغة الصبغيةبيضة 
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  اإللقاح1-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
احتماالت إعادة تالقي الصبغيات األبوية تحديد * 

  .أثناء اإللقاح
إنجاز حوصلة تسمح بشرح دور اإلنقسام *

  .المنصف واإللقاح في التنوع الوراثي لألفراد
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
يسمح اإللقاح بالتقاء، في البيضة -

المخصبة ،مجموعتين من الصبغيات ذات 
  أصل مختلف 

 الفرد الناتج عن تطور هذه البيضة -
  .وأصيل) وحيد(المخصبة كائن متفرد 

يضمن اإلنقسام المنصف اختالط داخل -
  بغي و بين ص) تداخل صبغيدي (صبغي

ذا اإلختالط الصبغي عن يدعم اإللقاح ه-
طريق التالقي العشوائي للصبغيات 

األبوية المتشابهة مما يعطي فردا جديدا 
متفردا من جهة وأصيال من الناحية 

  .الجينية و يسمح  بالتنوع الجيني لألفراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 13 

  
  )تابع(أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي
  )المورثي( ع الظاهري الجيني يفسر التنو : 2الهدف التعلمي 

  
الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

 التنوع -2
الظاهري و 

  المورثي لألفراد 
  
  
 النمــط 2-1

  الظاهري 
  
  
  
  
 النمط 2 ـ 2

  الوراثي

  
  
  
  
  
معاينة المظاهرالطبية لألعراض المرضية عند *

فقر الدم : المثال(فرد مصاب بمرض وراثي
  )دريبانوسيتوز(نجلي الم

  .العضوية،الخلية، الجزيئ: على مختلف المستويات
  
  

مقارنة تتابع األحماض اآلمينية في كل من * 
  .S والهيموغلوبين Aالهيموغلوبين

مالحظة اإلختالف في حمض آميني -
 بين βعلى مستوى السلسلة) فالين/جلوتامين(واحد

  .SوAالهيموغلوبين 
 تسلسل محدد وجود:  إظهار العالقة بين-

لألحماض األمينية في البروتين ووجود تسلسل 
  .ADNمحدد للنيكلوتيدات على مستوى الـ

  
  
 ADN مقارنة تتابع النكلوتيدات على مستوى-

  .فرد مصابADNفرد سليم و
تبيان وجود اختالف على مستوى نكليوتيدة -

 ADNفي قطعتي الـ) T/A(احدة
  ).11الموجود في الصبغيADNالـ.(المتدخلة

يتحدد تتابع األحماض االمينية : وضع فرضية -
على مستوى البروتين بتتابع النكلوتيدات على 

  .ADNمستوى الـ
  
  

  
  
  
  
  
 يمثل النمط الظاهري مجموع الصفات -

  .الظاهرة على فرد ما
 يتجلى النمط الظاهري على المستوى -

الجزيئي، على المستوى الخلوي وعلى 
  .مستوى العضوية

  
 المورثة على المستوى  يترجم تعبير-

الجزيئي بتركيب بروتين هو أصل النمط 
  .الظاهري للفرد على مختلف مستوياته

  
يمثل النمط الوراثي مجموع مورثات -

الفرد،وإن تعبيرها هو الذي يحدد النمط 
  . الظاهري
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  أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي
  تنوع البيولوجييثبت دور الطفرات في ال : 3الهدف التعلمي 

الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

  
الطفرات :03

والتنـــوع 
  .البيولوجي

  
  الطفرة:3-1
  

  

  
  
  
  
  
  .وضع تعريف للطفرة انطالقا من األمثلة السابقة*
وضع عالقة بين الطفرة و تاثير المحيط انطالقا *

ثير زرع الخميرة تحت تأ(من تحليل نتائج تجريبية
  ). فوق البنفسجيةةاألشع

  
  
  
  
  
تحليل مقارن انطالقا من أمثلة لقطع نكلوتيدية *

 المورثات العادية ومختلف ADNعلى مستوى  
  .اشكالها الطافرة

  
  
مقارنة التتابع النكليوتيدي لمختلف الصنويات *
  ).SوAنفي الهيموغلوبي(نفس المورثة ) أليالت (

  
  
  
  
  
ع  تتمثل الطفرة بتغير في تتاب-

  .النكلوتيدات على مستوى المورثة 
يمكن أن تكون الطفرات مستحدثة -
نتيجة تأثير المحيط كتأثير األشعة فوق (

  ...)البنفسجية،المعادن الثقيلة،التدخين
  .ويمكن أن تكون عفوية

  
  
  
يمكن أن يكون أصل الطفرة على -

  إستبدال،إنقالب،إضافة: مستوى المورثة
ة نكلوتيدات أو نزع نكلوتيدة واحدة أو عد

  .من القطعة
  
الطفرات أصل ظهور الصنويات -

الجديدة كأشكال مختلفة لنفس المورثة 
  ).تتابع نكليوتيدي مختلف(
 داخل النوع ADN التنوع الشكلي للـ-

الواحد هو نتيجة لتراكم الطفرات عبر 
  .  المتعاقبةلاألجيا
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   : 2االكفاءة القاعدية 
  الهرموني العصبي  التنظيم : لمجال التعلمي  
 . ـ تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :1الهدف التعلمي 

  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل
 التنظيــــم -1

الهرموني العصبي 
  :للتكاثر

 المراقبــــة -
الهرمونية الرجعية 

  السالبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
المراقبـــــة -

جعية الهرمونية الر
  الموجبة

  
  
  
  

  
  
  

ـ استخراج التغيرات التي تمس 
المبيض    ( الجهاز التكاثري األنثوي 

بعد اإللقاح وبداية  الحمل ، ) و الرحم 
  إنطالقا من تحليل وثائق 

  
ـ وضع عالقة بين التغيــــرات  
المالحظة وتغيرات الهرمونـــات 

ــل المبيضية ، انطالقا من التحليـ
المقارن لتطور كمية هذه الهرمونات 

  .قبل وأثناء الحمل
  

استخراج استمرار النسبــة المرتفعة 
للهرمونات المبيضية علـى إفرازات 

المعقد تحت السريري النخامي ، 
  .انطالقا من تحليل وثائق 

  
ـ تحديد الهرمون المسؤول عن 

استمرار إفراز المرتفع لكل 
ن من االستروجينات و البروجيسترو

طرف الجسم األصفر انطالقا من 
تحليل مقارن لبول امرأة في بداية 
الحمل مع بول امرأة خارج فترة 

  .الحمل 

  
  
  

يعقب اإللقاح بقاء الجسم األصفر و مخاطية الرحم و 
  .انقطاع الطمث

  
  
  

يعود بقاء مخاطية الرحم إلى استمرار النسبة 
األستروجينات       (المرتفعة للهرمونات المبيضية 

فرزها الجسم في البالزما و التي ي) و البروجسترون
  .األصفر لضمان استمرارية الحمل 

  
  

تقوم الهرمونات المبيضية بمراقبة رجعية سالبة على 
  .المعقد تحت السريري النخامي 

  
  
  

تفزر مشيمة الجنين في بداية الحمل الهرمون 
 الذي يمارس مراقبة HCGالمشيمي الكريوني

إيجابية على المبيض ليؤمن استمرارية الجسم 
فراز هرموني البروجسترون و األصفر في إ

اإلستروجين خالل الفترة األولى من الحمل لحين 
  .تكفل المشيمة بهذه الوظيفة
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ـ وضع عالقة بين تغــــيرات 
الهرمونات المتدخلة في نهاية مرحلة 
الحمل و آليات الوالدة، انطالقا من 

تحليل منحنيات تطور هرمونات 
المعقد تحت السريري النخامي و 

موني البروجسترون و هر
  .اإلستروجين

  
ـ وضع في عالقة بين استمرارية 

غياب النشاط الدوري للمبيض 
والرضاعة ، انطالقا من تحليل 

منحنيات تطور نسبة البروالكتين في 
دم امرأة قبل و أثناء فترة الرضاعة 
من جهة و نسبة الهرمونات النخامية 

LH و FSHمن جهة أخرى .  
  

يفي يوضح وضع مخطط تركيبي وظ
التنظيم الهرموني الرجعي خالل فترة 

  .الحمل و الرضاعة
  
  
  

  
تبدأ الوالدة نتيجة تقلص عضالت الرحم التي تحفز 
بهرمون األسيتوسين المفرز من قبل الغدة النخامية 
إثر االنخفاض المفاجئ لهرموني البروجسترون و 

  .اإلستروجين
  
  
  
  

ز هرمون البروالكتين النخامي الغدد اللبينة ـ يحف
في األثداء على إنتاج الحليب و يمارس تأثيرا رجعيا 

سلبيا على تحت السرير البصري و بالتالي يستمر 
  .تثبيط النشاط الدوري للمبيض 

  
  
  
  

  خالصة
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           )                         تابع(التنظيم الهرموني العصبي  : 1المجال التعلمي 
 . ـ شرح الطرق التي تضمن التحكم في النسل  :2الهدف التعلمي 

  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل
التحكــم فـي -2

  النسل 
 استخراج تركيب أقراص منــع -

الحمل و طريقة عملها انطالقا مــن  
مقارنة نسبة الهرمونات المبيضيــة 

ي و هرمونات المعقد تحت السرير
دورة جنسية : النخامي في حالتي 

  .عادية و تناول هذه األقراص 
  
  

ربط بين مختلف طرق منع الحمل 
  .وطرق استعمالها

يحدد من بينها ما هي الطريقة التي 
  تحمي من األمراض الجنسية المعدية

تحافظ أقراص منع الحمل بمحتواها الهرموني 
على استمرار التنظيم ) بروجسترون و استراديول(
-لهرموني الرجعي السلبي للمعقد تحت السريرا

 من الوصول LHالنخامي ، مبعدة بذلك تركيز الـ 
  .إلى ذروته التي تحدث اإلباضة

  
  
  

يمنع اللولب الواقي التعشيش ، أما الواقي الذكري 
فمثله مثل حجاب عنق الرحم يمنع التقاء األمشاج، 

  .كما أنه يقي كذلك من العوامل الممرضة
يتم منع الحمل بربط القنــوات الناقلـة يمكن أن 

  .للبيوض أو المني
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة    

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع     
  
  
  
  
  
  

  منهـــاج
  

   والحياةطبيعة علوم ال:  مـادة
  
  
  

  لعام والتكنولوجيالسنة الثانية من التعليم الثانوي ا
  :  ةبـشع     ال

  فلسفة/ آداب ـ 
  
  
  
  
  

  
          
  
  

  
  
  

  2006ي ـ       جانف
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I  - قدمــــة الم:   
  

يرمي تدريس مادة علوم الطبيعة و الحياة في السنة الثانية ثانوي شعبة آداب و فلسفة ، إلى تزويد المتعلم باألسس 
 فهم نفسه و التعامل الواعي مع متغيرات عضويته و محيطه مما ييسر له العلمية و الكفاءات الالزمة التي تمكنه من

  . االندماج الفعال في المحيط االجتماعي و مسايرة التطور العلمي في المجال الحيوي خاصة 
  : و ستسمح له هذه الثقافة العلمية بـ 

  .  إدراك قيمة و أهمية االكتشافات العلمية عامة و البيولوجية خاصة -   
   احترام القواعد الصحية و من خاللها احترام الذات و الحفاظ عليها و احترام القيم في الممارسات العلمية -   

  .  الوعي بالمسؤولية الفردية و االجتماعية في تسيير الوسط و المحيط -   
  
 II - المبادئ المنظمة  للمنهاج:  
  :  المجال المفاهمي -1 

  :  ثانوي لشعبة آداب و فلسفة حول مفهومين إدماجيين هما يتمحور منهاج السنة الثانية  
  

  :عولج هذا المفهوم على مستوى وظيفتين حيويتين هما :  التنظيم-أ
   التنظيم السكري                -    

  ).يالتنظيم الهرموني لنشاط الجهاز التكاثري األنثو( التكاثر -
  

  .سة انتقال الصفات الوراثية و المعالجة الجينية المستهدف في هذه الدرا: التنوع البيولوجي-ب   
  

وظيفة التكاثر في مرحلتي الحمل و تنظيم تتحقق بعض مظاهر التنسيق الوظيفي بآلية هرمونية مثل * 
  .الرضاعة

  .تفسر بعض األمراض بإصابات على مستوى الصبغي، و يعني ظهورها لدى األنسال انتقالها وراثيا* 
  .يتحكمان في ظهور أو عدم ظهور صفة وراثية)  أليلين (صنويين  لكل مورثة -  
 جينية لغرض تطوير بعض المنتجات الزراعية و الحيوانية، ت أمكن بفضل التطبيقات الجينية  إنجاز معالجا-  

  .إال أن هذه المعالجة يمكن أن تكون ذات عواقب سلبية
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  : المجال المنهجي -2
ي لشعبة آ دب و علوم إنسانية، دعم الكفاءات المكتسبة في السنة األولى ثانوي،  يستهدف منهاج السنة الثانية ثانو

و تطوير الثقافة العامة للمتعلم مما يجعله يتعامل مع الذات و الوسط عن دراية ، وباستعمال أدوات التعبير وفق 
  .مسعى علمي، سواء في وضعيات القسم أو خارجها

تمدة من مواضيع الساعة تمتاز بكونها محفزة و مثيرة للتعلم، بني هذا المنهاج على أساس وضعيات مس •
وذلك لتمكين المتعلم من اقتراح حلول وجيهة ومبررة لمشكالت معاشة، و تتمثل هذه المواضيع المختارة في 

 ).(OGMاألمراض الوراثية و بعض التطبيقات البيوتكنولوجيا بخصوص العضويات المعالجة جينيا نتقال ا

ل مثل هذه المواضيع استعمال التكنولوجيات الحديثة في اإلعالم و االتصال باعتبارها وسيلة يستدعي تناو •
تسمح باالستغالل العقالني للوقت الممنوح للمادة، و تحقيق اإلثارة و التشويق و بالتالي االرتباط بالمادة و 

 .توظيف مفاهيمها في الحياة اليومية

ن يأخذ التقويم طابعا إدماجيا يستهدف تقويم كفاءات محددة، ويسمح حتى نتجاوز التقويم الكالسيكي، يجب أ •
  .للمتعلم من تحليل ظواهر و حوادث بيولوجية مستمدة من ذاته و واقعه، وذاك وفق منهجية علمية

  

III- الكفاءات المستهدفة :   
     :الكفاءة الختامية       

ى ــ شعبة اآلداب و الفلسفة ، قادرا علنهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذفي 
وارات ــحالفي ة سحجج مؤسالجنسية و تقديم ة ويالصحمشاكل الل عقالنية اتجاه قتراح حلوا

  . رهانات البيوتكنولوجيا حولول هذه المواضيع والمفتوحة ح
    

  :1     الكفاءة القاعدية 
 ى ضوء معلوماته المتعلقةـعلك ية وذلجنسالالصحية و كل امشالاقتراح حلول عقالنية اتجاه 
  .بالتنظيم الوظيفي للعضوية 

  
  :2     الكفاءة القاعدية 

على ناتها و ذلك ة و رهاـا الحاليـل البيوتكنولوجيـ مشاكأمـام  و مبررةاقتراح حلول عقالنية 
  .ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال الصفات الوراثية
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  اجــة المنهــهيكل
 

  :1اعدية الكفاءة الق

 بالتنظيم الوظيفي ى ضوء معلوماته المتعلقةـعلية وذلك جنسالصحية و الكل امشالاقتراح حلول عقالنية اتجاه 
 .للعضوية 

  
   شرح الطرق التي تضمن - تحديد دور النظام العصبي         -     يــالهرمونتحديد دور النظام  - فادـاأله

  في ضمان ثبات تركيب الوسط      الهرموني في تنظيم التكاثر          التحكم في النسل  :   يةالتعلم
                   الداخلي 

       
 :2الكفاءة القاعدية 

على ضوء معلوماته ناتها و ذلك ل البيوتكنولوجيـا الحاليـة و رهاـ مشاكأمـام  و مبررةاقتراح حلول عقالنية  
  .يات انتقال الصفات الوراثيةالمتعلقة بآل

  
  
  

    
  
  
  

                                            
    التعرف على أهم مجاالت-            انتقالشرح طرق   -         شرح دور الصبغيات    –       هداف األ
   التطبيقات الجينية   ية            وراثال اتصفال                 في انتقال الصفات          :تعلميةال

  )سا36(المجال التعلمي 
 و الهرموني العصبيالتنظيم الهرموني 

  2الوحدة التعلمية 
  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر 

 )سا14(

  3الوحدة التعلمية
  التحكم في النسل 

 )سا4(

   1الوحدة التعلمية 
  التنظيم الهرموني السكري 

  )سا18(

  )سا14(جال التعلمي الم
 انتقال الصفات الوراثية

  1 الوحدة التعلمية
  آلية انتقال الصفات الوراثية

 )سا4(

  2الوحدة التعلمية 
   الصفات الوراثيةال طرق انتق

 )سا4(

  3الوحدة التعلمية 
  التطبيقات الجينية

 )سا6(
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 ى ضوء معلوماته المتعلقةـعلية وذلك جنسالصحية و الكل امشالاقتراح حلول عقالنية اتجاه  : 1الكفاءة القاعدية 
 .بالتنظيم الوظيفي للعضوية 

  و الهرموني العصبي التنظيم الهرموني :  المجال التعلمي
 .     الهرموني في ضمان ثبات تركيب الوسط الداخلي ـ  تحديد دور النظام:1الهدف التعلمي 

م ــالتنظي-1
  .لهرمونيا
  
 في نسبة السكر-
  )التحلون (الدم
  
  
  
  
 داء السكر -

اإلفراط (التجريبي
  ).السكري

  
  
  
  

جهاز التنظيم 
  الخلطي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

تحليل وثائق تبين تطور نسبة السكر في الدم عند * 
  ص سليم بعد تناول أغذية غنية بالسكر شخ
  
  
  
  

 تنظيم نسبة السكر في الدم ةطرح إشكالية طريق* 
  .إثر تناول أغذية غنية بالسكر 

استنتاج الطبيعة  الهرمونية المتدخلة في . 
تنظيم نسبة السكر في الدم انطالقا من 
نتائج تجريبية الستئصال بنكرياس وحقن 

  .كرياس مستخلصاته لحيوان مستأصل البن
  

 التنظيم الهرموني )نمذجة(وضع نموذج . 
انطالقا من المكتسبات القبلية في السنة 

 .األولى ثانوي 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  
  
  
سكر ( تركيز الغلوكوز يمثل التحلون-

  .بالزما الدم في ) العنب
رغم عدم تناول األغذية بصورة مستمرة و -

رغم االستهالك الطاقوي المتغير لمختلف 
اء فإن نسبة السكر في الدم ثابتة و األعض

  .ل/غ1تقدر بحوالي 
  
  
 تتم المحافظة على ثبات نسبة السكر في -

  .خلطيةالدم بآلية 
  
  
  
   : الخلطي  يتضمن جهاز التنظيم-

الوسط  " (réglé"جهاز منظَم. 
 paramètreحيث المتغير ) الداخلي

 )نسبة السكر في الدم(المدروس 
  .بتة يجب أن يحافظ على قيمة ثا

جهاز منَِظم الذي ينظم الجهاز . 
 :المنظَم و الذي يتكون من 

حساسة لتغيرات الثابت لواقط   * 
)paramètre ( مقارنة بالقيمة

  .المعلومة 
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هرمـــون  -

القصــــور 
  األنسولين:السكري

  
مقر تركيب -

  .األنسولين
  
  
  
  
  
  
  
  
 عمــــل -

  األنسولين
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعرف على هرمون القصور السكري انطالقا * 
  .من تحليل نتائج طبية

  
  

لبعض االنتقائي إيجاد عالقة بين التخريب * 
نسبة السكر في مناطق البنكرياس و تأثير ذلك على 

  .الدم 
  .ـ مالحظة مقطع نسيج بنكرياسي 

ـ إنجاز رسم تخطيطي تفسيري للمقطع محددا 
   . βالخاليا

 وضع عالقة بين تغيرات إفراز األنسولين من -
و تغير شروط في أوساط الزرع  βالخالياطرف 

  .التي نغير فيها تركيز الجلوكوز 
   

كر في طرح إشكالية العودة السريعة لنسبة الس* 
لدم إلى الحالة الطبيعية اثر تناول غذاء غني ا

  .بالسكر 
إثبات المقترحات المتعلقة بتخزين السكر إنطالقا * 

  : من 
معايرة السكر في الدم الوارد إلى الكبد نتائج .
) الوريد فوق الكبد (و الصادر عنه ) الوريد البابي(

  .بعد تناول غذاء غني بالسكريات 

) الجهاز( جهاز اتصال   * 
 الذي ينقل الرسائل(الدموي

المفرزة من طرف ( الهرمونية 
 )البنكرياس 

ي يغير الذ) أو منفذات(  منفذ *  
 نشاطه استجابة لهذه الرسائل

 و يؤثر مباشرة على الهرمونية  
هدف المتغير الذي يجب تنظيمه ب

   .الضطرابلتصدي لا

  
سبة  يفرز البنكرياس هرمون مخفض لن-

  )  هرمونيةرسالة(األنسولين : السكر في الدم
  
  

 التي βـ يفرز األنسولين من قبل الخاليا 
  جرهانس لمنطقة المركزية لجزر النتتواجد با

 في الوقت نفسه،  مستقبل βـ تعتبر الخاليا 
، حساس لتغيرات الثابت الكيميائي 

  . لالستجابة المتكيفة ولدة، و م)الغلوكوز(
  
  
  
  
  
   β يؤثر األنسولين المفرز من قبل الخاليا -
لعضالت اعلى مستوى الكبد و . 
برفع ) األعضاء المنفذة للجهاز المنَـظم(

ورة  مبلمرة تخزين الغلوكوز في ص
  .الغليكوجين ) : مكثفة(

عضو (على مستوى النسيج الذهني . 
يتم تنشيط تفاعالت ) منفذ للجهاز المنظم

  .نطالقا من الغلوكوز اتركيب الدسم 
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 الجهاز المنظم -

  للقصور السكري 
  
هرمون اإلفراط .

السكري 
  )الجلوكاغون(
ب ــمقر تركي-

  . الغلوكاغون

تبين مدخرات سكرية في ) صور(تحليل وثائق . 
  الخاليا العضلية 

 ظهر تراكم ثالثيت) صور(تحليل وثائق . 
الغليسيريد المشع إثر حقن حيوان ثديي بغلوكوز 

 .مشع 

إثبات المقترحات المتعلقة بزيادة نفادية الخالية * 
انطالقا من تحليل منحنيات توضح العالقة بين عدد 

كبدية والدهنية نواقل الجلوكوز على أغشة الخاليا ال
نواقــل (ووجود األنسولين أو غيابه في الوسط 

الجلوكـــوز موسومـــة بالفلـــــورة 
   ).immunofluorescence(المناعية 

  
تحصيلي لحلقة تنظيم اإلفراط إنجاز مخطط -
  .لسكري انطالقا من المعلومات المستخلصة ا

 ← β تنبيه الخاليا ←تغيرات نسبة الغلوكوز ( 
  )الثابتة العودة إلى القيمة←ف لألنسولين يكإفراز م

  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم عند * 
  .شخص صائم 

  صيام ـ طرح إشكالية تنظيم نسبة السكر في حالة 
الثابت المراد : بناء مخطط تنظيم قاعدي . 

  .تنظيمه و الجهاز المنظَم 
 ذ مستقبالت ـ ناقل ـ منف: نِظم الجهاز الم. 

التعرف على العناصر المتدخلة في التنظيم * 
  :انطالقا من 

  
  
  
  
  
 األنسولين نفاذية خاليا الكبد يرفع. 
 .لعضالت و النسيج الدهني للغلوكوز وا

  
  
  
  
  
 ، لواقط الجهاز المنظم ، β تتنه الخاليا-

بتغيرات نسبة السكر في الوسط الداخلي إثر 
 رسائل βالخالياتناول وجبة غذائية فترسل 

هرمونية مشفرة بتركيز األنسولين الذي ينقله 
الكبد، العضالت والنسيج (الدم إلى المنفذات 

  ).الدهني
وهكذا يؤثر الجهاز المنظم على الجهاز -

ب وذلك بتخزين المنظم بالتصدي لإلضطرا
الجلوكوز في الخاليا المنفذة ، إنها المراقبة 

الرجعية السالبة ، ألن الجهاز المنظم 
  .يتصدى لإلضطراب 

   
  
  
 يفرز البنكرياس هرمون القصور السكري -

  : الجلوكاغون 
  .رسالة هرمونية للجهاز الناقل*
 α يركب الغلوكاغون من طرف الخاليا -

  .رهانس الموجودة في محيط جزر النج
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 عمـــــل -

  الجلوكاغول
  
  
  
  
  
  
  
  حلقات التنظيم-
  
  
  
  
 

تحليل نتائج المعايرة الهرمونية للبالزما عند . 
  .شخص في حالة قصور سكري 

نتقائي إيجاد عالقة بين التخريب اال. 
لمنطقة المحيطية لجزر النجرهانس وأثر ا

 .ذلك على نسبة السكر في الدم 

اس مالحظة مقطع نسيجي للبنكري. 
  ) غدة صماء (

ـ  إنجاز رسم تخطيطي تفسيري 
بالنسبة α   موضحا تموضع الخاليا 

  .βللخاليا 

  
تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم في * 

وريد فوق كبدي لشخص الوريد البابي و في ال
نتائج تجربة الكبد المغسول من  وصائم من جهة 

 .جهة ثانية 

  
  
  
  
  
التنظيم في حالة لحلقة تحصيلي إنجاز مخطط *

  .القصور السكري انطالقا من المعارف المبنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ه ـــ في الوقت نفسα تعتبر  الخاليا -

 مستقبالت حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي
 بالنسبة للقيمة المعلومة و مولدة) الغلوكوز( 

  .لالستجابة المتكيفة
منفذ (يؤثر الغلوكاغون على مستوى الكبد -

بتنشيط إماهة الغليكوجين ) الجهاز المنظم 
  ن نسبة الغلوكوز في الدم  يرفع مالكبدي مما

  
  
، لواقط الجهاز المنبه  α تتنبه الخاليا -

بإنخفاظ نسبة السكر في الوسط الداخلي في 
حالة صيام فترسل هذه الخاليا رسائل 

الذي لوكاغون جالهرمونية مشفرة بتركيز 
وهكذا يؤثر ، ) الكبد (ينقله الدم إلى المنفذ 

تصدي الجهاز المتظم على الجهاز المنظم بال
لإلضطراب و ذلك بإماهة الجاليكوجين 

، إنها المراقبة الرجعية إلى غلكوز الكبدي 
السالمة ، ألن الجهاز المنظم يتصدى 

  .لالضطراب
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9 

  إنجاز نموذج شامل لتنظيم نسبة السكر في الدم* 
 

 يؤمن كل من األنسولين و الغلوكاغون -
الحفاظ على نسبة السكر ثابتة في الدم ، 
والعودة إلى القيمة الطبيعية تتم بواسطة 

لتي تستجيب للرسائل األعضاء المنفذة ا
الهرمونية و ذلك عن طريق تركيز هذين 

  .الهرمونين في الدم 
تُشفرة الرسالة الهرمونية بواسطة تركيز 

 .الهرمون في الدم 
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                                   )تابع(  الهرموني و الهرموني العصبي التنظيم : 2 المجال التعلمي
 . تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر  ـ:1هدف التعلمي ال

  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل
 التنظيــــم -1

الهرموني العصبي 
  :للتكاثر

ة ــــلمراقبا -
لهرمونية الرجعية ا

  السالبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة ـــــالمراقب-

الهرمونية الرجعية 
  الموجبة

  
  
  
  
  
  

  
  
  

ـ استخراج التغيرات التي تمس 
    المبيض(  األنثوي كاثريالجهاز الت
الحمل ،  بعد اإللقاح وبداية ) و الرحم 

  إنطالقا من تحليل وثائق 
  

 رات ــــع عالقة بين التغيـ وض
ات ـــتغيرات الهرمونالمالحظة و
ل ـــالقا من التحليطالمبيضية ، ان
هذه الهرمونات كمية ور المقارن لتط

  .قبل وأثناء الحمل
  

استمرار النسبــة المرتفعة استخراج 
ى إفرازات ـلهرمونات المبيضية علل

المعقد تحت السريري النخامي ، 
  .انطالقا من تحليل وثائق 

  
عن ـ تحديد الهرمون المسؤول 
استمرار إفراز المرتفع لكل 

االستروجينات و البروجيسترون من 
األصفر انطالقا من الجسم طرف 

تحليل مقارن لبول امرأة في بداية 
الحمل مع بول امرأة خارج فترة 

  .الحمل 
  
  
  

  
  
  

اإللقاح بقاء الجسم األصفر و مخاطية الرحم و يعقب 
  .انقطاع الطمث

  
  
  

استمرار النسبة يعود بقاء مخاطية الرحم إلى 
      األستروجينات (المبيضية المرتفعة للهرمونات 
التي يفرزها الجسم في البالزما و ) و البروجسترون

  .ألصفر لضمان استمرارية الحمل ا
  
  

تقوم الهرمونات المبيضية بمراقبة رجعية سالبة على 
  .المعقد تحت السريري النخامي 

  
  
  

تفزر مشيمة الجنين في بداية الحمل الهرمون 
 الذي يمارس مراقبة HCGالمشيمي الكريوني

إيجابية على المبيض ليؤمن استمرارية الجسم 
لبروجسترون و األصفر في إفراز هرموني ا

اإلستروجين خالل الفترة األولى من الحمل لحين 
  .تكفل المشيمة بهذه الوظيفة
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يرات ـــــ وضع عالقة بين تغ
الهرمونات المتدخلة في نهاية مرحلة 
الحمل و آليات الوالدة، انطالقا من 

تحليل منحنيات تطور هرمونات 
المعقد تحت السريري النخامي و 

رون و هرموني البروجست
  .اإلستروجين

  
ـ وضع في عالقة بين استمرارية 

 للمبيض يغياب النشاط الدور
طالقا من تحليل نوالرضاعة ، ا

منحنيات تطور نسبة البروالكتين في 
دم امرأة قبل و أثناء فترة الرضاعة 
من جهة و نسبة الهرمونات النخامية 

LH و FSHمن جهة أخرى .  
  

وضع مخطط تركيبي وظيفي يوضح 
ظيم الهرموني الرجعي خالل فترة التن

  .الحمل و الرضاعة
  
  
  

تبدأ الوالدة نتيجة تقلص عضالت الرحم التي تحفز 
بهرمون األسيتوسين المفرز من قبل الغدة النخامية 
إثر االنخفاض المفاجئ لهرموني البروجسترون و 

  .اإلستروجين
  
  
  
  

دد اللبينة غروالكتين النخامي الـ يحفز هرمون الب
في األثداء على إنتاج الحليب و يمارس تأثيرا رجعيا 

سلبيا على تحت السرير البصري و بالتالي يستمر 
  .تثبيط النشاط الدوري للمبيض 

  
  
  
  

  خالصة
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                                    )تابع(الننظيم الهرموني و الهرموني العصبي  :  المجال التعلمي
 .شرح الطرق التي تضمن التحكم في النسل   ـ :3الهدف التعلمي 

  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل
التحكــم فـي -2

   النسل
 استخراج تركيب أقراص منــع -

الحمل و طريقة عملها انطالقا مــن  
مقارنة نسبة الهرمونات المبيضيــة 

السريري المعقد تحت و هرمونات 
دورة جنسية : في حالتي النخامي 

  .عادية و تناول هذه األقراص 
  
  

ربط بين مختلف طرق منع الحمل 
  .وطرق استعمالها

يحدد من بينها ما هي الطريقة التي 
  تحمي من األمراض الجنسية المعدية

تحافظ أقراص منع الحمل بمحتواها الهرموني 
نظيم على استمرار الت) بروجسترون و استراديول(

-الهرموني الرجعي السلبي للمعقد تحت السرير
 من الوصول LHالنخامي ، مبعدة بذلك تركيز الـ 
  .إلى ذروته التي تحدث اإلباضة

  
  
  

يمنع اللولب الواقي التعشيش ، أما الواقي الذكري 
فمثله مثل حجاب عنق الرحم يمنع التقاء األمشاج، 

  .أنه يقي كذلك من العوامل الممرضةكما 
ة ـوات الناقلــبربط القنمنع الحمل كن أن يتم يم

  .للبيوض أو المني
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 :2الكفاءة القاعدية 
  ناتهال البيوتكنولوجيـا الحاليـة و رهاـ مشاكأمـام  و مبررةاقتراح حلول عقالنية  

  على ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال الصفات الوراثية و ذلك 
                                           .ال الصفات الوراثية انتق :  التعلمي المجال

 . الوراثيةشرح دور الصبغيات في انتقال الصفات  ـ :1الهدف التعلمي 
  

  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل
آليات انتقال  -1

  الصفات الوراثية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اءــــ مقارنة الصفات الظاهرية لآلب
  .واألبناء انطالقا من صور فتوغرافية 

ـ اقتراح شرح اآلليات التي تسمح بتفسير 
باالعتماد على مكتسبات (هذا االختالف 
 األمشاج،  تشكلمتوسط ،السنة الرابعة 

الصبغيات كحامل للمعلومات و االلقاح 
  ).الوراثية

  
ـ وضع نموذج بشكل رسم تخطيطي 

يوضح آليات انتقال الصفات عن طريق 
لصبغيات بافتراض أن عدد الصبغيات ا

  .4يساوي 
تقدير عدد التراكيب الصبغية الممكنة في 

المثال المختار ، ثم عند اإلنسان حيث عدد 
  . صبغي 46الصبغيات يساوي 

  
  
  
  
  
  

النمط الظاهري للفرد مجموع الصفات يمثل 
و هي محددة وراثيا و تنتقل . ا معلى فردالظاهرة 

عبر األجيال عن طريق من اآلباء إلى األبناء 
  التي  يشكل مجموعها الذخيرة الوراثية الصبغيات 

  
  
  
  

يسمح االفتراق العشوائي للصبغيات المتماثلة 
 ، كما بالتنوع الوراثي لألمشاج) األبوينصبغيات (

أن االتحاد العشوائي ألمشاج األبوين يسمح بالتنوع 
      و التميز الوراثي للفرد الواحدالوراثي لألفراد

  .)التفرد ( 
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  )تابع(انتقال الصفات الوراثية  :  التعلمي المجال
 .الوراثية  انتقال الصفات طرقشرح  ـ :2الهدف التعلمي 

  
  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل

قال الصفات ــانت
  الوراثية

  

تعيين األفراد السليمة و األفراد المصابة 
عائلة توضح بالمرض انطالقا من شجرة 

في ) الهيموفيليا( توزع مرض الناعور 
  .عائلة

  
ـ تعيين على نفس الشجرة األفراد الحاملة 

  .للمرض دون أن تظهر عليها أعراضه
ـ استنتاج أن صفة المرض عند هؤالء 

  .األفراد توجد في نسختين
  
  

ـ شرح كيفية انتقال المرض و احتماالت 
ظهوره على األفراد المنحدرة من أبوين 

  .حاملين للمرض
  
  

  طريق مرض وراثي ينتقل وراثيا عن: الناعور 
  .األمشاج

 تدعى ،  الصبغي ـ الصفة هي تعبير قطعة من
المورثة ـ توجد المورثة في عدة نسخ مختلفة 

  ). الصنويات ( تدعى األليالت 
 محمول على صبغي (صنوية(ـ يقابل كل أليل 

  .أليل محمول على الصبغي المماثل
فرد متماثل اللواقح إذا كان األليلين ـ يكون ال

ن ، ويكون مختلف اللواقح إذا كانا مختلفتين تماثليم
  .بالنسبة لتلك المورثة

  
عندما ال يظهر تعبير أليل مورثة عند فرد مختلف 

أمام ) مقهور(اللواقح نقول أن هذا األليل متنحي 
األليل المقابل الذي يعبر عن نفسه ، و الذي يعرف 

  ).القاهر(لسائدباألليل  ا
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  .                                         )تابع(انتقال الصفات الوراثية  :  التعلمي المجال
 التعرف على أهم مجاالت التطبيقات الجينية  ـ :3الهدف التعلمي 

  المعارف  النشاطات المقترحة  ميةالوحدات التعل
 Transgénèseاالستيالد   

   ) يــمورثالنقل ال(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الوراثية  تتطبيقاال
  
  

  

  Transgénèse يستخرج مفهوم االستيالد -

  : انطالقا من 
تحليل وثيقة تتضمن نص علمي أو 
رسومات تخطيطية تبين المراحل  

  .Transgénèse األساسية لمبدأ االستيالد 
 الكتلة الحيوية لساللتين إحداهما ةرنمقا - 

وراثيا انطالقا طبيعية و األخرى معدلة 
  .من نص أو وثائق

  
  
  

التعرف على بعض مجاالت التطبيقات 
المجال الزراعي ، المجال ( الوراثية 

انطالقا من ... ) الصيدالني و الطبي 
  .نشاط وثائقي 

تصنيفها بالنسبة إلى خطورتها على  
  :الصحة و البيئة إلى

،  مفيدة ، ضارة ، مجهولة المخاطر
 توجيه التالميذ  ( من بحث وثائقيانطالقا

   .)لإلبحار في فضاءات األنترنات
  

هو عملية إدخال مورثة مأخوذة من االستيالد 
عضوية ما أو مصنعة و إدماجها ضمن 

الذخيرة الوراثية لخلية أو بيضة مخصبة ، 
قصد إضفاء صفة جديدة ذات أهمية على 

العضوية، و تعرف األفراد الناتجة عن هذه 
  .معدلة وراثياالمعالجة بالعضويات ال

  
  
  
  
  

هناك عضويات معدلة وراثيا ال تشكل أي 
خطر على الصحة و البيئة ، و أخرى تشكل 

خطرا  حقيقيا  و هناك عضويات معدلة وراثيا 
  ال يمكن التأكد من خطورتها في الوقت الحالي
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع  
  
  
  
  
  
  

  منهـــاج
  

  ة ـالفيزيائيوم ـالعل:  مـادة
  
  
  

  لتكنولوجيالسنة الثانية من التعليم الثانوي العام وا
  : بـشع     ال

  ةــ علوم تجريبي
  اضيــاتـــ ري
  ي ريـاضيــ تقن

  
  

          
  
  
  
  
  

  2006ي ـ       جانف
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  :الوضعية الحالية1- 
إن حصيلة نتائج تقييم البرامج الحالية تسمح لنا بالقول بأنها قابلة للتحسين، فهي بالفعل تقدم جوانب 

  :لبية ال بد من مراجعتها، منها على وجه الخصوصإيجابية يتعين إبقاؤها، وجوانب س
  .يغلب عليها التلقين، فهي ال تشرك التلميذ بصفة منتظمة:  المساعي البيداغوجية -

  ).TICE( غياب طرائق التدريس المرتبطة بتقنيات اإلعالم واالتصال 
بالتالي ال تساير حاجيات تنقصها الثقافة العلمية، كما أنها ال تساير حاجيات التلميذ، و:  المحتويات-

  .المجتمع
غياب الجانب اإلبستمولوجي، والمبالغة في استعمال الرياضيات على حساب المبادئ : التعليمية-

  .والنماذج والمفاهيم
على  ريقتصفهو   .التقويم التحصيلي غير كامل، وال يتماشى مع األهداف الرئيسية للمادة:  التقويم-

 على جانب الحفظ والتطبيق اآللي ة خاصارف المكتسبة، حيث يركزتقويم جزء بسيط وضئيل للمع
 فقط على حفظ إلى التركيز التلميذ خالل دراسته ما يدفعلبعض العالقات والحسابات العددية، وهذا 

حفظ و. تلقائي لهذه القوانين والعالقات حتى خارج مجال صالحيتهاالتطبيق ال  ثمالقوانين دون فهمها،
  .ة لبعض التمارين أو المسائل لتقليدها في وضعيات مشابهةالحلول النموذجي

  .على تنفيذ البرامج) األدلة(غياب التوثيق المساعد :  الوثائق المرافقة-
  
  :الوضعية المرغوب فيها  -2
  

 بما أن العلوم الفيزيائية علوم تجريبية مرتبطة بجميع مجاالت الحياة، فإنه بات أكثر من ضروري أن 
ج الجديد بشكل فعال ودائم في جعل التلميذ قادرا على الوصول إلى المعرفة بكل استقاللية يساهم المنها

يتم ذلك بالتركيز على نشاطات . وحرية تمكنه من تسيير تعقيدات تحوالت وتطورات العالم الحالي
التالميذ من خالل مساع بيداغوجية مالئمة، تغلب عليها طريقة حل المشكالت، ومحتويات محفزة 

  .محينة، تسمح كالهما من إدماج المادة الدراسية بنظرة شاملة للعلومو
وبما أن التجريب مسعى أساسي في تدريس العلوم، ينبغي أن تكون لألعمال المخبرية وتكنولوجيا ت 

  .اإلعالم واالتصال مكانة مميزة في هذه المرحلة من التعليم 
ت واألخطاء والتقريبات من خالل تمكينهم من فيدرب التالميذ على هذا المسعى مع قبول المحاوال
  .طرح األسئلة، واجتناب األستاذ تقديم األجوبة المسبقة

  :وانطالقا من المكتسبات وبناء على التغيرات جاء المنهاج الجديد ليبرز المعالم التالية
   .متوسطال يستند على مكتسبات التلميذ في التعليم االبتدائي والتعليم  -

          مقدمة
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علم كمكتسب يقترن باستعمال وتوظيف المعارف المرتبطة بحياة المتعلم ومحيطه،  الت يرعى-
 .ويستجيب لرغباته وفضوله

إلرادة  )أساس بناء كل مناهج التعليم الجديدة( المقاربة بالكفاءات  معتتجاوب يوفر فرصا -
حياة تطوير غايات المدرسة، كي تتكيف مع الواقع المعاصر في مجال الشغل والمواطنة وال

اليومية، وال يعني هذا إطالقا أنها تستغني عن المعارف، بل تعطيها دفعا جديدا وتعمل على 
 .تجنيدها في وضعيات متنوعة ومختلفة

يوفر فرص االستكشاف مع استغالل مواهب وقدرات  المتعلم من أجل التعامل مع مشكالت  -
  البحث،أتوافق مع سنه باعتماد مبدحياته اليومية من خالل مواضيع في الفيزياء أو الكيمياء ت

... التقصي، المعالجة، التفسير، مقابلة اآلراء، استخدام النماذج، التدرب على المسعى التجريبي
 .والتمتع بمباهج  الدنيا

من االبتدائي (يتضمن المنهاج تدرج واستمرارية تعليم مختلف المفاهيم خالل كل مراحل التعليم  -
، بحيث تترابط أجزاء مناهج مختلف السنوات عموديا حول مواضيع محورية، )يفالمتوسط حتى الثانو

  .دراستهاي ضمن مجاالت يتعمق المتعلم ف
إلى جعل األولوية لنشاط ) مع مناهج المواد األخرى(في المادة الثانوي تهدف كل مناهج التعليم  -

 المتعلم ومساعدته على تنمية ويتمثل دور األستاذ في تفعيل دور. التلميذ كي ينمي معارفه بنفسه
  .قدراته بنفسه عبر كل السبل التي ترقي من أداءاته

 
  
  
  

يتمكن التلميذ عند نهاية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من االختيار الذاتي إلحدى شعب التعليم العالي، أو من  
ف علمية تؤهله للتوجه إلى مجال قريب تكوين مهني قصير المدى بهدف االندماج في عالم الشغل، منطلقا من معار

  .  من شعبة التعليم الثانوي
q وكذا توسيعها باستغالل ، ثقافة علمية ضرورية للحياة في العالم المعاصر من   المتعلمتمكين

    .مناسبالتوثيق ال
q علىق علمية فيزيائية تساعده ائ طرتمكين المتعلم من:  

اة اليومية والتعامل معها في حدود احترام البيئة  في الحي)طرحها وحلها (مواجهة المشكالت - 
  .والمجتمع

  .       ـ القيام بقياسات والتعامل مع المعطيات وتفسير نتائجها
q معارف ومهارات في اإلعالم اآللي من المتعلمتمكين . 
q  التمكن من المنهج التجريبي ـ خاصة للشعب العلمية ـ وبناء نماذج للعالم من أجل التعمق في
 . اهيمالمف
q  يتحكم في اللغة العربية ويستعملها في إنتاج النصوص واالستدالل المنطقي مستعمال أفكارا

 .تمكنه من الحكم والتفكير النقدي
q يسير تجربة ويستعمل مختلف األجهزة المخبرية واآللة الحاسبة وجهاز الكمبيوتر. 
q القدرة على معرفة موقعه في المكان والزمان ضمن المجتمع. 

  ملمح المتخرج من التعلیم الثانوي 1-    
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q الطاقة وانحفاظها، : مثال( في المفاهيم األساسية التي تسمح بفهم وشرح ظواهر فيزيائيةالتحكم
 )الحرارة، الصورة، التحريض الكهرومغناطيسي، الناقلية الكهربائية لمحلول،   

  
  
   
 :تقديم مادة الفيزياء -1
تبحث على  وهية يوصف وتفسير الظواهر الطبيعبالفيزياء هي إحدى المواد العلمية التي تهتم  -

إنها تدرس تركيب وسلوك المادة وتأثيراتها المتبادلة من . إنشاء  نماذج لوضع تصور للعالم المادي
فهي تهتم بطبيعة الظواهر الفيزيائية .  المستوى المتناهي في الكبرىالمستوى  المتناهي في الصغر إل

  .من خالل المقادير التي يمكن قياسها
  .  ، القوانين، المبادئ والنظرياتمتمد الفيزياء في تفسيرها على المفاهي باإلضافة إلى النماذج، تع- 

 إن النماذج القادرة على وصف الظواهر الطبيعية وتوقع تطوراتها ناتجة عن وصف مبسط للجمل -
  .والتأثيرات المتبادلة فيما بينها، وبسبب ذلك، فإن مجاالت صالحية النماذج محدودة

ن الناتجة عن التجارب تقريبية، تظهر على شكل عالقات رياضية تربط بين  غالبا ما تكون القواني-
إن القوانين الصحيحة تستوجب مفاهيم صعبة، والنّص عليها . الجملة) تميز(العوامل التي تصف 

 .يتطلب أحيانا استعمال رياضيات جد متقدمة ومعقدة
اد األخرى ومع هذا تبقى الرياضيات  تلعب الرياضيات دورا أكثر أهمية في الفيزياء مقارنة بالمو-

           . أداة للفيزيائي وليست منهجه
، ويرتبط بهذه   للظواهرالكميةالدراسة  عموما على تدريس الفيزياء يعتمدالتعليم الثانوي في  و-

ل المفاهيم والمعـارف اكمإدعم وخاصة في العمل المخبري ل ومتنوعة،الدراسة إنجاز تجارب كثيرة 
مع التركيز ، كما تساهم في إدخـال مفاهيم ومعارف جديدة ، من التعليم المتوسطة المكتسبة األساسي

  . على الجانب المفاهيمي
 : تقديم مادة الكيمياء -2

 علم تحوالت المادة وهي تجريبية قبل كل شيء، تدرس الخواص التفاعلية والبنيوية لعدد هائل -    
  ). مليون حاليا15 نأكثر م(من أنواع المركبات الكيميائية 

 "المرئي المعقد بالالمرئي البسيط" تبحث الكيمياء على تنظيم وهيكلة هذا التنوع وعلى شرح -
  .وذلك بواسطة النماذج 

في ( حقلها التجريبي واسع جدا بحيث أن التفاعالت الكيميائية واألجسام الصناعية الجديدة كثيرة -
  ....)التغذية والمواد واألدوية واألسمدة

األنواع الجديدة ولكن ال ) عن طريق قواعد مستنتجة من المالحظة(ن تقدم الكيمياء يسمح بتوقع إ
يسلم اختراعها من صعوبات عديدة ألنه ال يمكن توقع كل شيء وغالبا ما يأخذ التقريبي والكيفي 

ع الناتج عن العدد الكبير من األنوا(مكان الحساب الدقيق) المرتبطان بتنوع شروط التجربة(
  ).ومنه المقاربة اإلحصائية أو الحرارية الحركية: الكيميائية المؤثرة فيما بينها

  المبادئ األساسیة المنظمة للمنھاج 2-
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إن الكيمياء حاضرة في كل مكان، وترتبط بمختلف مجاالت حياة اإلنسان، العلمية، البيئية، االجتماعية 
؛ تطوير ...)الماء، التلوث(إيجاد حلول لمشاكل البيئة : واالقتصادية، ولهذا ينتظر من دراستها الكثير

  ...).التغذية، الصناعة، الصيدلة( ميادين ةعد
ففي التعليم الثانوي ، الكيمياء مادة علمية بكل مكوناتها، ذات طابع تجريبي يتم تناولها بمقاربة كمية 

نمذجة التحوالت . تدرس بعض النماذج لتفسير بنية المادة. انطالقا من مكتسبات التعليم المتوسط
الجمل الكيميائية من وتوقع كيفية تطور  مميزة بمعادالت كمية من جهة الت كيميائيةالكيميائية بتفاع

  .جهة أخرى
الضغط،الحجم، درجة ( كل هذا بالتعرض إلى كيفية تغير بعض المقادير المؤثرة في التحول الكيميائي 

تفسير بعض وربطها بالطاقة والكهرباء حيث يلجأ إلى الكهروكيمياء  و الترموديناميك ل) الحرارة
  ).العامة،المعدنية والعضوية( مع مسح جزئي  لمجاالت الكيمياء المألوفة ةالظواهر الكيميائي

  باإلضافة إلى تناول بعض القوانين الكيفية والكمية، يتم التدرب على عدد من التقنيات تسمح باكتساب 
 . متواضع لكفاءات مرتبطة بالكيمياء التحليلية

  
 :التجريبالعلوم الفيزيائية و -3

إن العلوم الفيزيائية، علوم تجريبية تنتهج المسعى العلمي الذي يعتمد على المالحظة واالستدالل 
فالنشاطات التجريبية في تدريس هذه العلوم أساسية، تحتاج .  نشر النتائجةإلى غاي...   والتجربة الخ

     : حول قطبين متمايزين ومتكاملينتعليميا تتمفصل إلى عناية خاصة وهي
  .متجارب تؤدى أمام جميع تالميذ القس: التجربة التوضيحية -أ
 مصغرة ة يجرب فيها بمفرده أو في إطار مجموعحصة التلميذ  :التجربة في األعمال المخبرية -ب

 حسب الطريقة البيداغوجية المنتهجة ةويمكن أن تنجز باألنماط المختلفة اآلتي. داخل فوج من القسم
  :وخصوصية المواضيع

  .إصدار فرضيات انطالقا من مالحظات، استغالل النتائج جماعيا): درس(م .  ع-
  .التحقق من قانون):التحقق التجريبي(م .  ع-
  .استكشاف ظاهرة جديدة والتمهيد لدرس):استكشاف( م .  ع-
  .الممارسة العملية واستغالل النتائج التجريبية): القياس والتطبيق(م .  ع-
  .مل باستقاللية، تطوير بروتوكول تجريبي، التحفيز وإثارة المناقشة واإلبداعالع):إبداعي(م .  ع-

  :يتوجب على التلميذ بعدئذ
 . المطروحة عليه لإلجابة عليها قبل مباشرة العمل) أو المواضيع( أن يفهم جيدا التساؤالت -
 . أن يجرب،  يبحث،  يستنتج ويحرر النتائج المتحصل عليها-
ة ويحسن تنظيم  األدوات المخبرية وأعماله الكتابية بحيث تكون ضالته أن يعمل بدقة وعناي - 

  .المنشودة هي العمل في إطار األمانة العلمية
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 :العلوم الفيزيائية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -4
أدى تكنولوجية، ووثورة علمية  ومعلوماتي مرافق لييزخر بانفجار معرف  وأصبح اليومتغير عالم 
كفاءات وتخزينها إمكانيات  السريع في المعلومات وق ارتباط العالم المعاصر بالتدفىإلهذا التغير 
 التقدم العلمي  إفرازات من اآللياإلعالم فوسيلة .  المتعلقة باإلنسان المعاصر واستغاللهامعالجتها

وأ مكانة رائدة تبت ا هذا التقدم ؛ مما جعلهتتحكم في الدعائم التي ىحد كإها ينظر إليوالتقني المعاصر،
  .العملية التعليمية والتعلميةفي 

إن تعلم الفيزياء و الكيمياء يسمح باكتساب كفاءات استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال، منها ما له 
مثل البحث التوثيقي عن طريق شبكة االنترنيت، ربط . عالقة بالمادة الدراسية وأخرى ذات فائدة عامة

س البحث بواسطة البريد االلكتروني، أو مقارنة نتائج قياسات تمت في األقسام التي تشتغل على نف
إن إضفاء الطابع اآللي للحصول على المعطيات التجريبية ومعالجتها يمكن أن يفتح . أقسام متباعدة

  .المجال للنقاش حول المظهر اإلحصائي للقياس واالنتقال بين النظرية والتجربة
 إلى -  داخل القسم وخارجه–ي المكان المناسب والوقت المناسب فستخدام العقالني االيؤدي كما 

إلى إتقان المهارات والحقائق  لوصولمن أجل ا األمثل لهذه التقنية عمال على االستالتدرب
   .  وباتجاهات بناءة موجبة،الدراسية في وقت أقل المناهجة في المقرر..،العلمية

 اآللي في مجال التعليماإلعالم استخدام   التي تفرضوانطالقا من المرجعيات العلمية والمؤسساتية
 كما.وسيلة تعليميةالتعليم باعتبار اإلعالم اآللي  عملية  متخصصة تديروجود برامج بتطبيقه عينيت

التي في تصميمها، و  علمية وتربوية التي تتوفر على خصائص البرمجيات التعليميةيتوجب انتقاء 
  .مناهجناتكون متناسبة مع 

  :  يهدف إلى كوسيلة تعليمية ال كمادة تعليمية اإلعالم اآلليدماجإإن 
  .اكتساب مهارات جديدة في مجال تقنية المعلومات §
البحث واالستكشاف  كممارسات عملية من أجل  والرسم...والكتابة، مهارات القراءةتنمية  §

  . والتفكير وحل المشكالت لدى المتعلم
بتقنية اإلعالم اآللي من أجل الفاعلية م ذات االرتبــاط مصادر للتعلبالدراسي البرنامج دعم  §

 . المحاكاةوالفعالية عن طريق 
 تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من التطورات المتسارعة في نظم كيالمتعلم  تنمية مهارات §

  . كمصادر توثيق المعلومات
  .  عن طريق التعلم الذاتيتقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية §
البيداغوجية الفارقية كبعد منهجي وعملي في ممارسات مبدأ  (تلبية احتياجات الفروق الفردية §

  . )التفريد
  .  للمتعلمينة واالستعدادات الكامنةيالكشف عن الميول الحقيق §
   . )...، األقراصاالنترنت (مختلفةتوثيقية  الحصول على المعلومات من مصادر تنويع مجاالت §
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  :العلوم الفيزيائية والنصوص العلمية -5
رهان مطروح على  ، وهذا المادي واالجتماعيهمحيطل فهما المتعلم علمية الثقافة ال تكسب   

ي تفتحها على المحيط المعيش بتعليمية في تدريس العلوم ذلك استراتيجية يستدعي .  التربويةنامنظومت
  .م وعلى األبعاد اإلنسانية للعلوللمتعلم

إنارة وفهم  بتسمح  تطور المعرفة على المستويين، التاريخي والفردي،آليات إن دراسة ظروف و
، ةينقدية تجاه المعارف العلمية ومنها المدرسالتحليلية وال تهنظر بتاريخ العلومفإدماج . سيرورة التعلم

  .متعلم التي تواجه الالعوائق تحديد العلمية قصد ةتكوين المعرف الحواجز الهامة التي صاحبت يبرز
  تحسين الممارسات التعليمية، تاريخ العلوم غايتهخالل   مناالستكشافإلى اللجوء إن دواعي  
التوظيف الفعلي لعناصر تاريخية تبدو مرتبطة بالمستجدات التي طرأت عالميا على مرجعية تدريس و

ا يعنيه ذلك من تصور للعالم بكل م متكاملة، ثقافة علمية اكتساب المتعلم ضرورة ومنها العلوم،
  .ومواقف بالنسبة للواقع وأساليب فكرية

بقدر ما يرجى منه  معرفة حدثيةيكسب المتعلم  من تاريخ العلوم أن ينتظرفي هذا االتجاه، ال 
    . مساهمته في تكوين قدرات تحليلية ونقدية تجنب صاحبها المواقف الجازمة المنافية للفكر العلمي

 ةحسب وجهة النظرو ،للمعارف" إناء متلقيا " ليس المتعلم ن التعلم تتفق على أ نظريات  كلإن 
لمسعى التاريخي في سيرورة التعلم ال يمكن أن يكتسي أشكال التلقي  اإسهام  فإن للمعرفة؛البنائية 
 بل يستوجب تغييرا في هيكلة موضوع التدريس المعين وطبيعة النشاطات التعليمية الموالية المألوفة

  . مع الحادثة التاريخيةيحقيقله، بحيث يكون للمتعلم تفاعل 
كسند  الذاتي وباألخص التكوينالبحث والتكوين و  النقديفكرالتطور الهدف من ذلك أيضا هو  

  .أساسي لكل تكوين متزامن مع التطورات المستجدة التي أصبحت ال تالحقها تطورات المناهج
 تتجه نشاطاتيلة المالئمة لكيفية إدماج تدريس تاريخ العلوم ب جعل من النصوص العلمية الوس هذا كل
مخطوطات، مذكرات أو مقاالت أصلية ( تحليل مقاطع معبرة من وثائق علمية ذات قيمة تاريخية نحو

حتى يكون المسعى .  بالتوثيقوباالستعانة المتعلمون بتوجيه من األستاذ هايقوم ب) ...للعلماء، إلخ
  .كما كان مألوفا" سردي "التربوي بنائيا غير

  
  : األسس التعليمية المنهجية - 6

  الكفاءة  - أ
لقد انتهجت المنظومة التربوية الجزائرية مقاربة جديدة تصبو إلى تحسين أداء المدرسة الجزائرية 

  .والرفع من مردوديتها بغية مواكبة العصر
م من معارف علمية، بل تصبو التعلمية ال يكمن فقط في تمكين المتعل-   إن هدف العملية التعليمية

هذه العملية إلى توظيف المعارف باعتماد أسس تعليمية منهجية تؤدي إلى ربطها بوضعيات تسمح 
بالتأثير داخل المدرسة وخارجها، فتجند هكذا المكتسبات المتعلقة بالمعارف الجاهزة والقابلة للتوظيف 

  .في الوقت المناسب
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  فإنه من الضروري التعرض بإيجاز إلى المعاني ربة بالكفاءات،المقاونظرا لكون المنهاج بني على 
  .للكفاءةالمختلفة 

   إن الكفاءة مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال المهارات والمعارف في وضعيات جديدة ضمن حقل مهني معين 
إن هذا التعريف للكفاءة ال . فبالتالي تشمل التنظيم والتخطيط للعمل والتجديد والقدرة على التكيف مع نشاطات جديدة

يخص المجال المهني فحسب، بل يتعداه إذ أنه يبين الفرق بين الكفاءة والمهارة والنوعية المهنية ويظهر أن للكفاءة 
   :  مفهوما أوسع يمكن تلخيصه فيما يلي

 مات متعددة يدمجها الفرد وتتوجه ناتجة عن تعلّتمجموعة معارف ومهارات وسلوكا  :الكفاءة*  
 تسمح بممارسة دور ما أو وظيفة أو نشاط نحو وضعيات مهنية مرئية، أو ميادين محددة المهام

  .بشكل فعال
  :إن غالبية التعاريف تتفق على أن العناصر األساسية التي تحدد الكفاءة هي.

 .ينبغي على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات •
 .تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للقياس •
 كان السياق شخصيا أو اجتماعيا أو ء الكفاءة في سياقات مختلفة، سوايمكن أن تطبق •

 .    مهنيا
إطارا   إال تشكل مجموعة الكفاءات المنصوص عليها في المنهاج ال وباعتماد التعريف اآلتي،  

  .للتدريس مرجعيا
   

  .هي المعرفة المجسدة المرتكزة على استعمال وتوظيف فعال لكل الموارد: الكفاءة

 
 

  طرائق التدريس في العلوم الفيزيائية   -ب                  
  ، الطريقة االستقرائية،طريقة الحوار والمناقشة:  طرائق التدريس عديدة و متنوعة نذكر منها

،  طريقة الوضعية اإلشكالية،طريقة العمل بالمشاريع طريقة النشأة التاريخية، ،الطريقة االستنتاجية
  ...طريقة النمذجة 

و مهما كانت الطريقة التربوية المنتهجة،ينبغي أن تكون بنائية و في هذا االتجاه، فإن أنجع ما يجب 
  .النمذجة وديداكتيك الوضعية اإلشكاليةتغليبه هما بيداغوجية 

  
 كنتيجة لمعالجة التلميذ للمعارف وتركيبها التعلّموهي طريقة يحدث فيها  :  الوضعية اإلشكالية -  

  .تى يصل بنفسه إلى معارف جديدة وتحويلها ح
 إن اختيار الوضعية اإلشكالية يؤدي إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه، وإلى ضرورة تعديلها ويقينه 

  .بعدم فعاليتها والشعور بالحاجة إلى بناء معارف جديدة، وإجراءات جديدة أكثر فعالية
عن ) للثامانزع (م إلى الكشف  قبل أي عمل تجريبي، يصوغ التالميذ فرضياتهم، التي تدفعه

  .تصوراتهم
  .بعدئذ، نهج بروتوكول تجريبي يحققونه من أجل التحقق من فرضياتهم المصوغة يعتمد التالميذ،
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المشكل هو منطلق بدء النشاط الفكري بحيث ال يتحدد دور التلميذ في اإلجابة على سؤال ما فقط، بل 
يجب تجريبها ) مقابلة لفرضيات اآلخرين(ضع فرضيات يتعداه إلى صياغة أسئلة ذات داللة، و إلى و

  .في حل اإلشكاليات
طرح (إلى منطق الطلب ) تقديم الدروس(   يتوخى هذا النهج الدراسي االنتقال من منطق العرض 

والهدف هو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنى مفهوم ما، ويلمسه من خالل فوائده ). إشكاليات، تساؤالت
  ).مع منطق عرض المعرفةالقطيعة التامة (

    يستعمل التلميذ في أثناء حل إشكالية ما إجراءات متنوعة، على أنها تكون غير كافية، تتجلى له 
عندئذ ويدرك أهمية هذه المعرفة التي تصبح هي األداة  األنجع للحل، وهذا ما يعطي معنى 

 يعيد – يخطئ –يجرب : ذيالستخدامها، وهكذا يصبح القسم مخبرا لنفس نهج العالم الباحث ال
 يعود إلى – يصوغ الفرضيات - يتبادل التجارب والخبرات مع اآلخرين- يبادر– يكتشف -التجريب

عن طريق الحوار واالستدالل في النقاش مع زمالئه، وكذلك ... صياغتها في كل لحظة بحرية تامة
  .مع أستاذه

 من وضع المستهلك للمعرفة إلى وضع المنتج    إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له باالنتقال
  .لها،  وبذلك نبتعد عن البيداغوجية اإللقائية

  اإلشكالية؟-لماذا الوضعية             
 إن طريقة التعليم الغالبة حاليا تعتمد على حشو المعرفة مكتفية بتحليل تجارب تبرز المفاهيم 

فيبقى المتعلم متفرجا أمام استدالل مبني . لنموذجبناء ا وليس تعليم النموذجوالقوانين، فهدفها هو 
  .بدونه

 التعليميون أن يجدوا منهجية تسمح للمتعلم بأن يتعدى مستوى لوانطالقا من هذه المعاينة، حاو
ويعتمد . فيتحول االستدالل من االستقرائي إلى االستنباطي الفرضي. المتفرج حتى يبني معارفه بنفسه

  :اييرهذا المنهج على ثالثة مع
 .إلزامية األخذ بالحسبان التصورات القبلية للمتعلمين •
 .مراجعة دور التجربة •
 .التمييز الجيد بين النموذج والواقع •

يتفق أغلب علماء التربية على أن الهدف ال يكمن في توصيل المعلومات التي نريد أن نعلمها ولكن 
 أمام معلومات أخرى -ي تقبل يجب أن نجد وضعية تكون فيها هذه المعلومات هي الوحيدة الت

  .إليجاد نتيجة يتجند المتعلم من أجلها-تقابلها
  :فيحضر األستاذ إشكالية لهدف محدد حيث يحفز المتعلم بعوائق للوصول إليه، ويكون العائق

  . شائكةها، معالميملموسا، عين         * 
  )ه المسالك وعرةيحتوي على ألغاز وتبدو ب(يتطلب جهدا ويدفع إلى الشك          * 
  .يثير فضول المتعلم ويدفعه إلى البحث الدؤوب عن حلوله         * 
  )قابلة لكل الفحوصات التجريبية(يعطي داللة لعدة حاالت وعدة فرضيات          * 
  .ال يمتلك في البداية آليات المفاهيم لحلها         * 
  .ل اإلشكاليةينغمس في مقاربة الحلول ويتوجه إلى حلو         * 
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   النمذجة-  
إن النموذج وسيلة نظرية بنيت من أجل تفسير وتنبؤ أحداث تخص الظواهر، حيث يسمح نموذج واحد 

  .تكمن أهمية النموذج في كونه يصف ظواهر ال عالقة فيما بينها. بتفسير عدة ظواهر مختلفة
يقتصر على وصف جزء أصغر كما تشترك النماذج في هذه الميزة مع النظريات علما أن كّل نموذج 

  . وأكثر دقة للواقع وعدد أصغر من الظواهر
  

  .يشتغل الباحث في معرفة هذه الظواهر عبر دراسة هذه الوضعيات وهكذا ينجر إلى بناء نموذج
: ففي مادة العلوم الفيزيائية، يلجأ الفيزيائي إلى بناء نماذج تسمح له بتفسير وتوقع ظواهر تخص ميدانه

المثال ينمذج القوة بشعاع، كما ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي، ويدرس حركة فعلى سبيل 
  . الجسم الصلب بنموذج النقطة المادية، كما يستعمل نموذج بور للذرة

 
  التقويم   -جـ      

طيط التعليم  ومرافقا لها،  يتوجب على األستاذ التخ/   يعتبر التقويم عملية مدمجة في سيرورة التعلم
  .المسبق لتقويم خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم

ها المرتقبة بوظيفة السيرورة والنتائج، ويتوجب عندئذ أن يكون اتتتجلى مكانة التعلّمات في توجهو
  .للتقويم نفس الوظائف وهي تقويم السيرورة والنتائج

  .بنظام مستمر الذي يمكن أن يأخذ أشكاال متعددة   تتخلل مسارات التعلم فترات للتقويم التكويني
 . مسبقا ومحددة لمستويات التمكن من الكفاءاتمضبوطةيعتمد التقويم وسائل موضوعية، معاييرها و
 توظيف  وهو يقيس مدىالتقويم التكوينييعتمد أساسا على التقويم المبني على المقاربة الجديدة ف

 اتتحقيق الكفاءبليات التي لها عالقة بمجاالت التعلم الخاصة المعارف المكتسبة في حل بعض اإلشكا
  . المنصوص عليها في المنهاج كحد أدنى للتعلم

مدى بلوغ الملمح المسطر لتعليم العلوم الفيزيائية، والتأكد   التحقق من إلىيهدففالتحصيلي التقويم أما 
  .  للكفاءةةوفق المظاهر الثالث تقويمه في التعليم الثانوي فيتم التلميذ المكتسبة لدى من الكفاءات

  
 :يتجلى في المظهر العلمي و

     التحكم في المفاهيم األساسية -  
  . ربط المفاهيم  ببعضها-  
  . تطبيق المبادئ والقوانين والنماذج-  
  .النماذج  اختيار-  
  .في الحالتين، المجهرية والمكروسكبية  تقدير رتبة بعض المقادير -  
  .ق المسعى العلمي تطبي-  
  .التحكم في منهجيات حلول المسائل -  
  

  :ويتجلى فيالمظهر التجريبي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11 

                                 .المناسبة للتجريب والقياساختيار األدوات  - 
 .دواتاأل استعمال التحكم في - 
 .التحكم في بعض التقنيات - 
 .بروتوكول تجريبي  وتنفيذإنجاز - 
 . ثم استقراؤها وقراءتها والبياناترسم المخططات - 
 .التمكن من صياغة الفرضيات واختبارها - 

  :ويتجلى في المظهر العرضي 
 .ألجنبية اات توظيف اللغ - 
 . توظيف الرياضيات - 
 .البحث التوثيقي توظيف  - 
 .توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال - 

   :برنامج العلوم الفيزيائية ومختلف الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي – 7
  :هذا البرنامج الخاص بالسنة الثانية من التعليم الثانوي موجه أساسا لكل من الشعب التالية

وتتميز شعبتا الرياضيات والتقني رياضيات عن . العلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضيات
  :شعبة العلوم التجريبية بـ

  .لشعبتينتتماشى مع طبيعة ا) أنظر الجدول( وحدات تعلّمية إضافية -
التعليمية للوحدات /يستغّل في العمليات التعلمية)  ساعة أسبوعيا1(+حجم ساعي إضافي -

  .اإلضافية وفي التطبيقات باستعمال أوسع ألداة الرياضيات
 
  
 
  

  الثالثة الثانية األولى السنـــة

 الشعبة
  

جذع 
مشترك 

علوم 
  وتكنلوجيا

الرياضيات   العلوم التجريبية
والتقني 
  الرياضي

العلوم 
  التجريبية

الرياضيات 
والتقني 
  الرياضي

الحجم 
الساعي 
 األسبوعي

2)+2(  2) +2( + 3)2(  
  
2)+2( 

  
3)+2( 

الحجم 
الساعي 
 السنوي

108 108 135 
  

108 
  

135 

  

  الحجم الساعي 3 -
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  لكفاءات العلمية         ا
  .يحل إشكالية باعتماد مسعى علميا - 
 . فيزيائيةيكشف عن العوامل المؤثرة في ظاهرة - 
 .مع الواقع المعيش) الفيزيائية والكيميائية(يربط المعارف العلمية  - 
 .يربط النموذج المعتمد بخصوصيات الظاهرة المدروسة - 
 .استدالال أو مسعى علميايِعد  - 
 . حدات الدولية ويختار الوحدات المتناسقة مع النتيجة المرتقبة ويقدر رتبة المقدار المقاسويستعمل ال - 
 .            من تناسق معادلة تربط بين مقادير فيزيائية التحليل البعدي ليتحقق يستعمل - 
 .ينشئ منحنى بيانيا انطالقا من مجموعة قياسات ويستغله - 
برنامج إحصائي (ينجز دراسة إحصائية لسلسلة من القياسات باستعمال آلة حاسبة أو الحاسوب  - 

Excelمثال .( 
 .لعمل مخبرييحرر تقريرا علميا لحل مشكلة أو  - 
 .يستعمل المصطلحات العلمية والترميز العالمي واللغة العلمية - 
 يستعمل التعبير العلمي في تحليل وضعية أو تجربة أو وثيقة    - 
 .االتصالة، المحاكا، المعالجة، تقديم المعطيات :يستعمل الحاسوب في - 
 .يطبق المفاهيم والقوانين والمبادئ والطرائق والنظريات - 

  :لتجريبيةالكفاءات ا
 .يتعرف على التجهيز المخبري ويسميه - 
  .ألمن اقواعداحترام يستعمل بشكل سليم مختلف األجهزة وأدوات القياس مع  - 
 .يختار األجهزة واألدوات المناسبة ويبرر استعمالها - 
 .يصوغ الفرضيات لحل اإلشكاليات - 
 .بري مالئمخ ميقترح تجربة مالئمة وجيهة للتحقق من نظرية أو فرضية باستعمال تركيب - 
 .يرسم مخطط تجربة ويستعمله - 
 .يتبع بروتوكول تجربة مستعمال التجهيز المحدد - 
 .يحلل نتائج التجارب ويقارنها مع توقعات النموذج - 
 .يعبر عن نتيجة قياس بعدد من األرقام المعنوية مطابق لشروط التجربة - 

  
  
  
  

  كفاءات التعلیم الثانوي  4 -
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  :الكفاءات العرضية
  .ير العلمي، شفهيا وكتابيايوظف لغة عربية سليمة في التعب   -   

ي ومقومات الثقافة             تجاهات العلمية الوظيفية في إطار الدين اإلسالمااليتحلى بالقيم و  -    
   .الوطنية

 في    10استعمال القوة أس  (يوظف الرياضيات في التفسير الكمي للظواهر الفيزيائية      -
 بناء منحني مع دراسة مميزاته واستغاللها ،الحسابات، استعمال العالقات التناسبية

  ...).،اإلنشاء والتطبيق الهندسيفيزيائيا
  ).الجمع، الجداء السلمي(يوظف األشعة والعمليات الموافقة لها  -    
   يقوم ببحوث توثيقية وينتقي منها المعلومات التي يحتاجها وفق معايير وجيهة -    
  .  مختلف الوضعياتالتكامل بين المواد في يعرف  -    
  .يعرف مدى مساهمة الفيزياء في الميدانين التقني والتكنولوجي -    
  .  يستعمل البريد اإللكتروني في تبادل الوثائق-    
  . يستعمل المحاكاة ويميزها عن التجربة-    
  .يحافظ على سالمة البيئة وينمي ثرواتها ويحسن استثمارها -    
  . بعقالنية واتزانةالمتوفريستهلك الموارد  -    
  .الوطني يعرف دور العلم في ترشيد االقتصاد -    

  ئية الفيزيا العلومالكفاءات األساسية للسنة الثانية ثانوي في  
  .ستعمل بشكل صحيح المصطلحات والترميز والوحدات ي-      

 .في االتصال يستعمل لغة سليمة وصحيحة- 
 . الوضعيات المختلفة من الحياة اليوميةيوظّف القوانين الفيزيائية في- 
 . يحدد العوامل المؤثرة في ظاهرة فيزيائية- 
 .ينشئ ويحلل المنحنيات والمخططات البيانية وجداول القياسات -
 .يحل التمارين والمسائل الفيزيائية حسابيا وبيانيا -
 .قة والنسبيةيقدر رتبة المقدار لنتيجة مع األخذ بعين االعتبار األخطاء المطل -
 .يطبق القوانين العامة التي تتحكم في الظواهر الفيزيائية -
 .ينجز تركيبا تجريبيا انطالقا من مخطط أو بطاقة فنية -
 .يستعمل األجهزة واألدوات بشكل سليم -
 .يحرر تقريرا لعمل مخبري -
 .ينشئ مخططا لتركيب تجريبي -
 .يستعمل آلة حاسبة -
 .ة بحث باستعمال قرص مضغوط أو شبكة االنترنيتيقوم باستخراج وثيق -
 .يحل إشكالية في قالب رياضي -
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 .يعرض أعماله كتابيا وشفهيا -
  . المعطيات والنتائج يستقرئ-

  
  توزيع محتوى مادة العلوم الفيزيائية خاص بشعبة العلوم التجريبية

  الــــوحـــــدات  الــمــجــال
   مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها  -1
   العمل والطاقة الحركية -2

   الطاقات الكامنة-3

   الطاقة الداخلية -4

قة
طا
ال

  

 
 
  

  ساعة درس16
  .م. ساعة أ16

   الطاقة والمواطنة-5

   مفهوم الحقل المغناطيسي-1

  سية مقاربات األفعال المتبادلة الكهرومغناطي-2

   التحريض الكهرومغناطيسي-3

ر 
اه
ظو

ال
ية
بائ
هر

لك
ا

  

  
  

  ساعة درس12
  .م. ساعة أ12

   الكهرباء و الحياة اليومية -4
 العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية -1
   الدراسة التجريبية للصورة المعطاة من طرف عدسة مقربة-2
ر   العدسة الرقيقة:  نمذجة عدسة مقربة -3

اه
ظو

ال
ية
وئ
ض
ال

  

  
  
   ساعة درس8
  .م. ساعة أ8
 

  حياة اليوميةالضوء  و ال-4

طريقة لقياس كمية المادة في الحالة :  قانون الغاز المثالي-1
  الغازية 

طريقة جديدة لقياس كمية مادة في المحاليل :  قياس الناقلية– 2
  الشاردية

ها  . تحديد كمية المادة بالمعايرة-3
الت
حو

وت
ة 
ماد

ال
  

  
  ساعة درس16
  .م. ساعة أ16

  .ربون مدخل إلى كيمياء الكا-4
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  توزيع محتوى مادة العلوم الفيزيائية خاص بشعبتي الرياضيات والتقني رياضيات
  

  الــــوحـــــدات  الــمــجــال
   مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها  -1
  ة العمل والطاقة الحركي-2
  حالة الحركة الدورانية):2( العمل والطاقة الحركية-3
   الطاقات الكامنة-4
   الطاقة الداخلية -5

ا
لم

ـ
يك

انـ
ـ

  يك
 

قة
طا
وال

  

  
  

  ساعة درس 21
  م. ساعة أ14

   الطاقة والمواطنة-6

   مفهوم الحقل المغناطيسي-1

   مقاربات األفعال المتبادلة الكهرومغناطيسية-2

  ريض الكهرومغناطيسي التح-3

   المتناوبة الكهربائية والتياراتالتوترات -4
   مقاربة مبسطة للمحول-5
  متناوب كهربائي توترتقويم  -6
7-مستمر؟كهربائي  متناوب إلى توتركهربائي من توتر  كيف نمر   

 كيف نميز بين التيار الكهربائي المتناوب و التيار الكهربائي -8
  ؟المستمر

ية
بائ
هر

لك
ر ا

اه
ظو

ال
  

  
  
  
  
  

  ساعة درس21
  م. ساعة أ14

   الكهرباء و الحياة اليومية -9

  العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية-1
   الصورة المعطاة من طرف عدسة -2
ر   العدسة الرقيقة:  نمذجة عدسة مقربة -3

اه
ظو

ال
ية
وئ
ض
ال

  

  
   ساعة درس15
 م. ساعة أ10

   الضوء و الحياة اليومية-4
  طريقة لقياس كمية المادة في الحالة الغازية:  قانون الغاز المثالي–1
طريقة جديدة لقياس كمية مادة في المحاليل :  قياس الناقلية– 2

  .الشاردية
  . تحديد كمية المادة بالمعايرة-3

ها
الت
حو

وت
ة 
ماد

ال
  

  
  ساعة درس21
  م. ساعة أ14

  . مدخل إلى كيمياء الكاربون-4
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 ) أم8+  سا 16(مجال الطاقة 
  ربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها   مقا:1الوحدة رقم

  مؤشرات الكفاءة  أمثلة عن النشاطات  المحتوى المفاهيمي
  . مفهوم الجملة-
األشكال الثالثة للطاقة -

: المخزنة في جملة
  Ep والكامن Ecالحركي

  .  Eiوالداخلي 
:  األنماط األربعة للتحويل-

، Wm) عمل(ميكانيكي 
 ، حراري Weكهربائي 

 ) رارة المحولةأي كمية الح(
Q باإلشعاع ،Er.  
  .استطاعة تحويل -
  . مبدأ انحفاظ الطاقة-

  .العبارة الرمزية لالنحفاظ
  : التفسير المجهري لـ-

  .   درجة الحرارة
   المركبة الحرارية للطاقة 

  .الداخلية
   التحويل الحراري 
 .والتوازن الحراري

التحليل الطاقوي لبعض التجهيزات 
  ة اليومية؛البسيطة من الحيا

   
التعرف والتمييز بين مختلف أشكال 

  . الطاقة و بين أنماط تحويلها
  

اختيار الجملة و التعبير عن انحفاظ 
  .الطاقة بالكتابة الرمزية

  
نشاطات توثيقية حول تاريخ مفهوم 

  .الطاقة
  

  . استعمال برامج المحاكات
  

 يكشف عن مختلف -
أشكال الطاقة وأنماط 

تحويلها من أجل 
وضعيات مختلفة وحسب 

  .الجملة المختارة
 ينجز كيفيا حصيلة -

طاقوية ويعبر عنها 
 .بالكتابة الرمزية

 يكتب، في أمثلة -
مختلفة، المعادلة المعبرة 

  .عن انحفاظ الطاقة
يفسر مجهريا ظاهرة -

  طاقوية
  

  العمل والطاقة الحركية -2
 : ثابتةعمل قوة عبارة -

 . حالة حركة انسحابية
( ) αcos..ABFFWAB =
r

  
  الجول: وحدة العمل-
 العمل المحرك، العمل -

  .المقاوم
الطاقة الحركية لجسم صلب -

: في حالة الحركة االنسحابية
2

2
1 mVEc =  

 

تأثير قوة على سرعة جسم في حركة -
قيمة القوة تأثير . انسحابية مستقيمة

  .واتجاهها
 دراسة تغير سرعة متحرك، خاضع -

لقوة ثابتة، بداللة عمل هذه القوة وكتلة 
المتحرك،  بغرض الوصول إلى العالقة 

2

2
1 mVEc  .أو التحقق منها   =

 عمل قوة ب يعبر ويحس-
ثابتة والطاقة الحركية 
لجسم صلب في حركة 

  . انسحابية
  
اظ  يستعمل مبدأ انحف-

الطاقة لتحديد سرعة 
جسم صلب في حركة 

 .انسحابية
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  الطاقات الكامنة -3
 ةالطاقة الكامنة الثقالي -

لجسم في تأثير متبادل مع 
mgzEpp:األرض =  

 الطاقة الكامنة المرونية -
لنابض حلزوني 

2

2
1 kxEpe =  

 دراسة حركة قذيفة في حالة إهمال -
  .مع الهواءاالحتكاكات 

  
  
دراسة حركة جسم صلب مجرور من -

  . طرف نابض معاير مسبقا

يعبر ويحسب الطاقة -
الكامنة لجسم صلب 
في تأثير متبادل مع 

  .أو نابض/األرض و
 يستعمل مبدأ انحفاظ -

الطاقة لتحديد ارتفاع 
أو تشوه /جسم صلب و

  .نابض
  
  

  الطاقة الداخلية -4
 thE المركبة الحرارية-

  .للطاقة الداخلية
- 

..)(العالقة ifth TTcmE −=∆   
 السعة الحرارية، السعة 

أو الحرارة (الحرارية الكتلية 
  ).الكتلية

  . فعل جول-
مركبة الطاقة الداخلية 

المنسوبة إلى الحالة 
 الكيميائية لجملة -الفيزيائية

  لجملة 
التحوالت الناشرة والماصة 

  للحرارة
بين (بطة كيميائية طاقة را-

  )الجزيئات
داخل ( طاقة التماسك-

السعة الكتلية ): الجزيئات
أو حرارة تغير (لتغير الحالة

  ).الحالة

  طريقة المزج: قياسات حرارية-
  )تحديد السعة الحرارية الكتلية(
سات المدركة بلمس تفسير اإلحسا-

معادن، الخشب، (أجسام من مواد مختلفة
  ...).البولستران، الصوف

  
التحقق  .تحديد القدرة الحرارية لمحروق-

  )ع م(من قانون جول
  
 قياس تغير درجة الحرارة المرافقة -

لتحوالت كيميائية ناشرة أو ماصة 
  .للطاقة

   قياس سعة كتلية لتغير الحالة-

 يوظف حصيلة طاقوية -
  .كمية

  
  
  
  
  
 يعرف بأن طاقة -

رابطة أكبر تقريبا عشرة 
  أضعاف من طاقة

  . التماسك
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التفسير المجهري لتغير 
الحالة الحرارية المرافقة 

أو /لتحول فيزيائي و
 .كيميائي

  

  
  الطاقة والمواطنة -5
 الطاقات المتجددة، مكانتها -

  .وحدودها
 االحتباس الحراري -

  .وتأثيراته على البيئة
االستعمال الوجيه للموارد -

  .الطاقوية
  . تأثيره على البيئة

عروض )من طرف التالميذ( إنجاز -
وعروض وبحوث وملفات حول 

  المواضيع المختلفة

 يربط المعارف -
المكتسبة حول الطاقة مع 

االستعمال المسؤول 
  للطاقة في المجتمع

  
 

  :توجيهات
  .ترتكز كل االستدالالت الموافقة لهذا المجال على نص مبدأ انحفاظ الطاقة والمعطى منذ البداية

 ساعات، تعليم كيفي حول الطاقة؛ ولهذا يجب أن يكون التعليم المقدم في 14دة لقد قدم في السنة الثالثة متوسط، ولم
  .متناسقا مع ما سبق) السنة الثانية ثانوي(هذا المستوى

  .تتيح الوحدة األولى فرصة الرجوع والتعميق الكيفي ألهم المفاهيم المدروسة سابقا
في السنة الثالثة متوسط، وهي صالحة أيضا في من باب اإلعالم نقدم فيما يلي، أهم التوجيهات حول ما درس 

  .برنامج السنة الثانية ثانوي
 

  .إنها مقاربة مفاهيمية وشبه كمية للطاقة وانحفاظها وأنماط تخزينها وتحويلها بدون التعرض إلى أي صيغة كمية
تبطة مع  تركيبات يبنى مفهوم الطاقة وانحفاظها بصفة تدريجية عبر دراسة السالسل الطاقوية المنجزة بصفة مر

  .واقعية يمكن فهمها من طرف  التالميذ، ومن هنا يمكن لمبدأ االنحفاظ أن يكون له معنى
  :لقد حددت أنماط تخزين الطاقة بثالثة بصفة إرادية

إن ) .الطاقة الداخلية(ونمط على المستوى المجهري) الطاقة الحركية والطاقة الكامنة(نمطان على المستوى العياني
الطاقة الميكانيكية، بمعنى مجموع الطاقتين الحركية والكامنة، لن تستعمل مستقبال ولو في التعليم الثانوي في عبارة 

  .إطار البرامج الجديدة
تحويل ميكانيكي،تحويل كهربائي،  تحويل حراري، تحويل باإلشعاع العبارات السابقة لـ العمل، :تعوض العبارات 

  .إلشعاعالطاقة الكهربائية، الحرارة، وا
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Ec2 

Ec1 

القیمة النھائیة 
 للطاقة

القیمة االبتدائیة 
 للطاقة 

 طبیعة الطاقة المتغیرة
)ھنا طاقة حركیة(  

سھم یشیر إلى جھة تغیر 
ةالطاقة المخزن  

)ھنا زیادة(  

.غياب عمود يف فقاعة يعين عدم تغري الطاقة املخزنة : مالحظة  
حيول اجلسم الطاقة اليت يتلقاها ويقدمها بصفة ، يف هذه احلالة 

يحدث التحويل . يحدث تحويل حراري بين جملتين إذا كانت هاتين الجملتان متالمستين وتحت درجتين مختلفتين من الحرارة
: الحراري دائما من الجملة السخنة إلى الجملة الباردة، عندما يتوقف التحويل تصبح الجملتان في نفس الدرجة من الحرارة

  .هما في توازن حراري
 بأن هذه دون أي تعمقيؤكد األستاذ ). تركيبها وحركيتها(قة الداخلية على أنها مرتبطة بالحالة المجهرية للجملةتقدم الطا

، )صلبة، سائلة، غازية(أو كلما الحظنا تغيرا في الحالة الفيزيائية /الطاقة تتغير كلما الحظنا تغيرا في درجة الحرارة للجملة و
  ).تغير في األنوية الذرية( أو النووية )تغير في الجزيئات( أو الكيميائية

  .مفهوما النقل والحمل خارجان عن البرنامج
الطاقة ال تستحدث وال تزول، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها، فإن هذه الطاقة : : سيقدم مبدأ انحفاظ الطاقة كما يلي

  .أخرى أو قدمتها لها) أو جمل(تكون بالضرورة قد أخذتها من جملة 
عمل عددا محدودا من التركيبات لتقديم مفاهيم السالسل الوظيفية والسالسل الطاقوية والحصيلة الطاقوية مع السهر على سنست

  . معالجة تركيبات أخرى في التمارين
ونسهر على توفير التجهيز في القسم، وفي . من الضروري أن يكون لدى التالميذ تصور واقعي للتركيبات المدروسة

  ....)من صور، وثائق، أشرطة، أقراص مضغوطة، بطاقات( سائل توضيحيةغيابه نقدم و
ونكتفي في كل مرة بذكر العوامل . كل العالقات الرياضية الموافقة للطاقات المخزنة أو المحولة خارجة عن البرنامج

غاط أو االستطالة فمثال الطاقة الكامنة المرونية لنابض متعلقة بحالة االنض. المؤثرة وحسب الحالة، في أي اتجاه
الطاقة الداخلية تتعلق بالحالة الفيزيائية، الكيميائية والنووية، . وتزيد في الحالتين مع ازدياد االنضغاط أو االستطالة

وتتغير في نفس اتجاه درجة الحرارة ما دامت الحالة الفيزيائية والكيميائية والنووية ال تتغير، ولكن إذا تغير إحدى 
  .ال يمكن استنتاج أي شيء حول الحصيلة الطاقوية) لبعض منهاأو ا(هذه الحاالت

ومن هذه الزاوية هي مقابلة للسرعة في الميكانيك أو الغزارة في .تقدم االستطاعة على أنها سرعة التحويل للطاقة
  . الطاقةولكن االستطاعة التي استقبلت أو قدمت بها هذه" استطاعة مقدمة أو مكتسبة"ومن هنا لن نتكلم على . الري

  :تكتب الحوصلة بالتعبير الرمزي التالي
  .نمثل رمزيا جملة برسم فقاعة نسجل بداخلها اسم الجملة -1
واحد لكل شكل (،بأعمدة )أي التي يمكن لها أن تتغير( ،تمثل  أشكال الطاقة المحوصلة 2 و 1بين حالتين  -2

  .، موضوعة داخل الفقاعات  ومملوؤة جزئيا)من الطاقة
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 20 

يوضح نمط التحويل أسفل الخط الذي يوجه وفق جهة . نمثل تحويال  للطاقة بخط مستمر يربط بين الجملتين المعنيتين
  .التحويل، ونميز هكذا الطاقات المقدمة من الطاقات المستقبلة

  :يمثل التحويل المفيد بخط متواصل ويمثل التحويل غير المفيد بخط متقطع حسب الرسم التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 smash(يمثل الشكل المقابل  قذف كرة نحو األسفل 
  في حالة لكرة الطائرة) 

تزداد الطاقة الحركية للكرة بينما الطاقة الكامنة 
  تتناقص في حين تستقبل الكرة

  . من يد الالعب Wm تحويال ميكانيكيا
  
  
  
  
  
  

  :كتب تحت الرسم معادلة انحفاظ الطاقة على الشكل التاليفي السنة الثانية ثانوي ندرب التالميذ على اختيار جملة ون
  .مجموع الطاقات النهائية للجملة=  مجموع الطاقات المقدمة -الطاقة المستقبلة + مجموع طاقات الجملة 

  :فيما يخص الثقالة، يمكن.  في هذه المعادلة، تعتبر الطاقات المحاولة بقيمها الحسابية
  .لثقالية في الحصيلة الطاقوية؛ وحينئذ يجب إدماج األرض في الجملة المدروسة إما إدخال الطاقة الكامنة ا -
عدم إدخال األرض في الجملة وبالتالي عدم اللجوء إلى مفهوم الطاقة الكامنة، وإجراء االستدالل بعمل                           -

 .قوةالثقالة
  :الكرة، تكتب الحصيلة الطاقوية كما يلي+ رضففي مثال الكرة الطائرة المقذوفة، إذا اخترنا كجملة األ

Ec1+Ep1+Wm  = Ec2  + Ep2 
   

في حالة اختيار كجملة الكرة وحدها، 
  ):  الرسم(سنكتب

      
                    Ec1 +Wm1 -  Wm2    = Ec2  

التحویل 
 الطاقوي المفید

التحویل الطاقوي 
 غیر المفید

 الالعب
 

+ الكرة
 األرض

Wm Ec2 

Ec1 

Epp

1 

Epp

 الالعب
 

كرة ال  

Wm1 
Ec2 

Ec1 ضاألر  Wm2 
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ين االعتبار أعمال القوى إن نظرية الطاقة الحركية، ذات التطبيقات المحدودة إلى مجال الميكانيك، والتي تأخذ بع
  .هي خارجة عن البرنامجال يمكن أن نبرهن عليها هنا، ) النظرية(الخارجية  والقوى الداخلية، والتي 

 الصالحة من أجل جملة ΔEc=Σ(Wm)سننجز كل االستدالالت بواسطة مبدأ انحفاظ الطاقة ولنالحظ بأن العالقة  
  .هي إال حالة خاصة لنظرية الطاقة الحركيةمتماسكة، والمستنتجة من مبدأ االنحفاظ، ما 

بصفة عامة، مفهوم الحرارة مرتبط بالطاقة الحركية المجهرية الناتجة عن الحركة غير المنتظمة للدقائق المكونة 
ولكن يتطلب تعليم الطاقة بأن نميز بين التحويل الحرارة وتخزينها، ومن أجل ذلك، في هذا المجال، يجب أن . للجملة
  :ن المفهوميننميز بي

  . ΔEth والتي ال يمكن أن نقيس إال تغيرها  Eth:  المركبة الحرارية للطاقة الداخلية   والتي نرمز لها بـ-    

  .Q: التي يرمز لها بـ) أو كمية الحرارة المحولة( التحويل الحراري -    
  . Erكما يجب أن نميز بين التحويل الحراري والتحويل باإلشعاع 

  
  P=UI(  يمكن أن تستنتج من العالقتين المدروستين في المتوسط  )We=U I t(لخاصة بالتحويل الكهربائيالعالقة ا

  ). W=Ptو 
تمثل الوحدة الخامسة وضعية إدماجية تجند فيها كل المعارف والموارد، الكيفية والكمية، المكتسبة وذلك من أجل حل 

ية مؤدية هكذا إلى اختيارات عقالنية الستعمال الطاقة، بعض المشكالت التي تعترض المواطن في حياته اليوم
  .درجت هذه الوحدة ضمن أدوات تقويم مجال الطاقة... . والمحافظة على البيئة

  )أم 6+ سا 12 (الكهرباء مجال
  

  . الحقل المغناطيسيمفهوم: 1الوحدة 
  مؤشرات الكفاءة  أمثلة عن النشاطات  المفاهيم-المحتوى 

 للحقول  المبدأ التراكبي-
  .المغناطيسية

 . شعاع الحقل المغناطيسي-
  وشيعة- التماثل مغناطيس-
 الحقل ة قياس قيم-

  .)T(التسال. المغناطيسي
 قيم بعض الحقول -

  المغناطيسية
 الحقل المغناطيسي -

  .األرضي وتطبيقاته
  . تطبيقات المغناطيسية-
  
   
  
 

إنجاز تجارب تبين تراكب الحقول -
  .المغناطيسية

باستعمال (قيمة حقل مغناطيسي  قياس -
  )أو بوصلة/تسالمتر و

  
 نشاطات توثيقية حول الحقل -

  .المغناطيسي األرضي وتأثيراته
 نشاطات توثيقية حول تطبيقات -

أقراص (المغناطيسية في الحياة اليومية 
لينة، بطاقات بنكية، توجه بعض 

 ...).الحيوانات

يعرف الطابع  -
الشعاعي                    

للحقل المغناطيسي و 
  . يمثله

  
 يقدر رتبة قيم بعض -

  الحقول المغناطيسية
  
  يوظف المغناطيسية -

  .في الحياة اليومية
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  )المظاهر المغناطيسية.  (مقاربات األفعال المتبادلة الكهرومغناطيسية: 2الوحدة 
  . قانون البالص-
  
  
  
  . الربط الكهروميكانيكي-
 

فعال إنجاز تجارب متنوعة تبرز األ -
 .المتبادلة الكهرومغناطيسية

استعمال قانون البالص لقياس قيمة  -
 .حقل مغناطيس

 تالدراسة التجريبية لمكبر الصو -
 )الجانب الكهرومغناطيسي(

تحديد المردود الطاقوي لمحرك 
  .كهربائي

  
  
  
 

 يفسر اشتغال جهاز -
 .كهروميكانيكي

  . التحريض الكهرومغناطيسي:3الوحدة 
تأثير :ظاهرة التحريض-

قيمة الحقل، سطح الدارة و 
اتجاهه بالنسبة للحقل 

  .المغناطيسي
  . التدفق المغناطيسي-
 القوة الكهربائية المحركة                   -

التحريضية
t

e
∆
∆Φ=  

   قانون لنز-
توليد قوة كهربائية محركة -

  تحريضية
  مبدأ المنوب-
  :التحريض الذاتي-
ة لظاهرة الدراسة التجريبي-

  التحريض الذاتي
  Li=Φ:التدفق الذاتي

   الذاتية-
 التفسير الطاقوي    -

  للتحريض الذاتي
  

نشاطات توثيقية وانجاز بعض التجارب -
باستعمال دينامو الدراجة ولعب األطفال 

 .المشتغلة بمحركات
   
 انجاز تجارب توضيحية لبناء مفهوم -

  .التدفق
  
  
  
  
  
  
  

  .تجارب حول التحريض الذاتي إنجاز 
  

  يفسر ظهور القوة -
المحركة الكهربائية 

المحرضة عن طريق 
التغير في التدفق 

  .المغناطيسي
  
 يفسر بقانون لنز تغير -

جهة التيار الكهربائي 
  المتناوب المتولد

  
  . يفسر مبدأ المنوب-
  
  
  يقيس ذاتية وشيعة-
  

  . الكهرباء و الحياة اليومية:4الوحدة 
 تطبيقات -

الكهرومغناطيسية  في الحياة 
  اليومية

نشاطات توثيقية تبرز مكانة 
  الكهرومغناطيسية في الحياة اليومية 

 يوظف -
الكهرومغناطيسية في 

  الحياة اليومية 
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   :    توجيهات
  م المتوسط ، من التعلي3 و2انطالقا من الدراسات الكيفية المحققة في الكهرومغناطيسية في السنتين 

نبدأ بإبراز الطابع الشعاعي للحقول المغناطيسية وذلك بتحقيق تجريبي لمبدأ تراكب الحقول 
نتوسع في المظهر الكمي ). مستعملين مغانط ثم وشائع يجتازها تيار كهربائي مستمر(المغناطيسية

المغناطيسي، التدفق بالرجوع لبعض األمثلة كالمحرك و المنوب لنصل إلى تقنين مفاهيم تتعلق بالحقل 
تأثير قطر وعدد الحلقات، شدة الحقل المغناطيسي، الزاوية بين الحقل المغناطيسي ( المغناطيسي 
القوة المحركة الكهربائية التحريضية، القوة الكهرومغناطيسية المحرضة وقانون لنز ) والناظم للسطح

  .الذي يفسر تغير جهة التيار الكهربائي المتناوب المتولد
 في ),RLRLC(تهز الفرصة لتعميق مفهوم ذاتية وشيعة التي تفيدنا في دراسة الدارات الكهربائية  نن

  .AS3السنة
محول، منوب، محرك (الدراسة التي تتناول تجهيزات متنوعة مستعملة في الحياة اليومية

 االمخبرية حيث يقوم التالميذ بفكّها وتركيبهتنجز في حصة األعمال ) كهربائي،مكبر الصوت
  . على شكل تجارب أثناء الدرسسومالحظة األفعال الكهرومغناطيسية ولي

األجهزة الكهرومغناطيسية، (نتناول في وضعية إدماجية، تطبيقات الكهرومغناطيسية في الحياة اليومية 
المغناطيسي األرضي، مخاطر أجهزة الكشف في المجال الطبي، توجيه بعض الحيوانات بالحقل 

  ...).الكهرباء على اإلنسان
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  )م. أ4+ د. سا08(مجال الظواهر الضوئية
  .العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية -1

  مؤشرات الكفاءة  أمثلة عن النشاطات   المفاهيم-المحتوى
  المكبرة، المنظار الفلكي، -

  المجهر،
  ...    آلة التصوير

  . العدسة المبعدة-
  
  

 مالحظة وتفكيك بعض األجهزة -
  .البصرية

   دراسات توثيقية-

  . يركّب جهازا بعد تفكيكه-
 يستغل المعلومات الموجودة في -

  .وثيقة

  . الصورة المعطاة من طرف عدسة-2
  : العدسة المقربة- 

تحديد موضع ومميزات * 
  .الصورة حسب الجسم وموقعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   العدسة المبعدة- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الدراسة التجريبية-
البحث عن وضع الصورةالموافقة * 

لجسم عن طريق التصويبات 
   )Réticule(وباستعمال الخط الشبكي 

  الكشف عن مميزات الصورة* 
معتدلة، مقلوبة، أكبر أو أصغر من  (

حسب وضعية الجسم بالنسبة ) الجسم
  .للعدسة

: التحقيق التجريبي للعالقة* 
teC

pp
=+

'
11  

  
 تحديد موضع ومميزات الصورة -

  .حسب الجسم وموقعه بالمحاكاة
  . ةتحديد مسيرالضوء الذي يعبرعدس

  

  
 يحدد تجريبيا مميزات الصورة -

  .المعطاة بواسطة عدسة
  
 يستعمل الخط الشبكي -
)Réticule(إلنجاز تصويبات  

للبحث عن الصورة المعطاة من طرف 
  .عدسة

  
  
  
  
   يستعمل برنامجا للمحاكاة-
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  العدسة الرقيقة: نمذجة عدسة مقربة-3
 المحور البصري والمركز -

البصري والمحرقان الجسمي 
  .والصوري

-كل نقطة:  شرط الوضوح -
صورة واحدة -جسم توافقها نقطة

  .ووحيدة
صورة - الرسم الهندسي لنقطة-

جسم وذلك -الموافقة لنقطة
  .باستعمال شعاعين خاصين

  .  تصديق النموذج-
 . الكسيرة -
 
  

الصورة -الرسم الهندسي لنقطة
جسم، من أجل قيم -الموافقة لنقطة

مختلفة للبعد المحرقي ولمواقع مختلفة 
  .للجسم نسبة للعدسة

مقارنة النتائج المتحصل عليها مع 
  المالحظات التجريبية المحققة في 

  :إيجاد عالقة التبديل

'
111
ppf

+=  

 أن  نبين هندسيا في هذا النموذج،-
 متوافقة مع تلك التي وجدت العالقة
  .تجريبيا

  . تقريب عدسة مقربة-
   القياس التجريبي لتقريب عدسة-
  

  
-صورة الموافقة لنقطة- يرسم نقطة-

  جسم
  
 يستعمل عالقة التبديل الموافقة -

  .لنموذج العدسات الرقيقة

  .الضوء والحياة اليومية -4
  . م التضخيممفهو:  المكبرة-
  : األدوات البصرية والرؤية-
  الرؤية بالمنظار الفلكي * 
  الرؤية بالمجهر* 
  الرؤية بالتلسكوب* 
   الرؤية وعيوب البصر-
  
  

  . مالحظة وقياس تضخيم مكبرة-
  
   دراسة توثيقية-
 استعمال برمجيات تعالج عيوب -

  البصر

   يميز بين التكبير والتضخيم-
ها  يفسر الصور المتحصل علي-

  .باألدوات البصرية
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  :توجيهات
نواصل في هذا الجزء، دراسة ما شرع فيه في السنة الرابعة متوسط، حول مفهوم الصورة، خالل التطرق 

  .لالنعكاس
  ).المقربة والمبعدة( فرصة ألن يكتشف أن هناك نوعين من العدسات 1الوحدة رقم

وفي الحالة : الدماغ متعود على االنتشار المستقيم للضوء(عة بصرية  لقد بني مفهوم الصورة حينئذ على أنها خد
ينجز العمل هنا ). صورة-جسم خطأ في نقطة تسمى نقطة-التي ال يكون فيها االنتشار مستقيما، تُموقع كل نقطة

  .بنفس الفكرة وبنفس الطرق
  .م مضاءة ومبددةإلنجاز دراسات الكشف والبحث عن مواقع الصور مع تفضيل وضعيات مالحظة أجسا

  .ضوء النهار وليس في الظالموبالتالي ستنجز األعمال المخبرية في 
كما أن هذا المجال فرصة لتوظيف المحاكاة باستعمال بعض البرمجيات في الضوء واستغاللها بشكل خاص في حالة 

  .  العدسات المبعدة
بدأ في البحث عن موقعها بوضع خط شبكي ن: لدراسة الصورة المعطاة من طرف عدسة، نتابع دائما نفس المسعى

)Réticule (ننمذج . على ورق شفاف في مستوي الصورة، ثم نتساءل على المسار المتبع حقيقة من طرف الضوء
  .“العدسات الرقيقة ”جنستعمل من أجل ذلك، نموذ. بعدئذ هذه الظواهر برسم األشعة الضوئية

  ).عالقات التبديل(ت الموافقةنبرر عندئذ القواعد المستعملة ونؤسس العالقا
  .نبين فيما بعد بأن هذه النمذجة توظف في دراسة وتوضيح تشغيل بعض األجهزة البصرية
وتكون فرصة إلثارة النقاش .تعد الوحدة الرابعة كإدماج لمحتوى المجال والتطرق إلى الرؤية بأجهزة بصرية محددة

  . مع التالميذ حول عيوب البصر وتصحيحها
  

  ) مأ8+ سا درس 16(المادة وتحوالتها : المجال
  طريقة لتعيين كمية المادة في الحالة الغازية: نموذج الغاز المثالي: -1الوحدة 
  مؤشرات الكفاءة  أمثلة للنشاطات   المفاهيم          -المحتوى 

  المقادير المستعملة في الغازات- 1
) درجة الحرارة، الضغط، الحجم(

ع الكيميائية وكمية المادة في األنوا
 الغازية

 التفسير المجهري لدرجة حرارة -2
  .وضغط غاز

  نموذج الغاز المثالي- 3
قانون الغاز المثالي العالقة  

PV=nRT                       
  . الحجم المولي -4

إنجاز تجارب تبين تأثير درجة -
الحرارة والضغط على حجم غاز 
ثم التحقق من قانون الغاز المثالي 

PV=nRT   
 استعمال برمحية محاكاة لفهم -

المعنى المجهري لدرجة الحرارة 
والضغط والتحقق من العالقة  

PV=nRTقانون الغاز المثالي  .  
 تحقيق تجربة لتعيين الحجم -

  (P,T)المولي للغاز في الشرطين 

 يفسر، على المستوى المجهري، -
معنى كل من درجة الحرارة 

  والضغط 
  
لمثالي  يوظف قانون الغاز ا-

  . لحساب كمية المادة خاصة
  
 يعرف قيم كل من درجة -

الحرارة والحجم المولي و الضغط 
  في الشرطين النظاميين

  طريقة جديدة لقياس كمية المادة في المحاليل الشاردية: قياس الناقلية: 2الوحدة 
 المحاليل المائية .1
   تحضيرها-
   بنيتها-

  )تسمية الشوارد(التفسير المجهري

 : تحضير محلول شاردي حيث-
الرابطة (المذاب صلب شاردي  −

 )الشاردية
 المذاب سائل أو غاز مستقطب −

 يميز بين الرابطة التكافئية -
 والشاردية

  يفسر انحالل بعض األنواع -
 الكيميائية في الماء
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النقل الكهربائي للمحاليل  -2
 الشاردية

  التفسير المجهري للنقل الكهربائي-
 لجزء من محلول G الناقلية -

 شاردي
 دراسة العوامل المؤثرة على ناقلية -

 محلول شاردي
   لمحلول شارديσالناقلية النوعية 

  الشاردةiλ الناقلية النوعية المولية -
 في G=kC و T=Σλi[Xi]العالقات -

   الشاردية الممدةالمحاليل

 
  تحقيق تجربة تبرز هجرة الشوارد

  قياس ناقلية عدة محاليل شاردية-
 تحقيق تجارب تبرز العوامل -

المؤثرة في ناقلية محلول شاردي 
التركيز المولي، ) طبيعة المحلول(

ع )(درجة الحرارة، هندسة الخلية
 )م
 
  تحقيق تجربة تمكن من رسم -

 واستنتاج ©G=fمنحنى المعايرة 
التركيز المولي للمحلول المدروس 

  )ع م(
   التمرن على استعمال العالقة-

T=Σλi[Xi]  

  فسر حركة الشوارد في محلول  ي-
  
  يقيس ناقلية محلول شاردي-
  
 
 يوظف مفهوم الناقلية لتعيين -

  كمية المادة في محلول شاردي
  
  
  
  
   ©G=f  يستغل منحنى المعايرة-

  )تحول كيميائي(تعيين كمية المادة بواسطة المعايرة : 3الوحدة 
التفاعل بين المحاليل الحمضية  .1

 واألساسية
مض واألساس حسب  مفهوما الح-

 برونشتد
حالة (حمض / مفهوم الثنائية أساس-

 )خاصة لثنائيتي الماء
  أمثلة لبعض الثنائيات

  
  المعايرة اللونية-
 
  المعايرة عن طريق قياس الناقلية-
  
  مفهوم نقطة التكافؤ-
  
  تفاعل األكسدة اإلرجاعية-2
 
  مفهوما المؤكسد والمرجع-
 مؤ/ مفهوم الثنائية مر-
  
 
حالة خاصة (مثلة لبعض الثنائيات  أ-

 )للمعادن
  

 تحقيق تجربة تبرز المرور من -
والعكس في (الحمض إلى األساس 
 )الكواشف الملونة مثال

  
 التمرن على كتابة معادالت -

 بعض الثنائيات
 تحقيق معايرة حمض كلور الماء -

لصود باستعمال بواسطة محلول ا
 )ع م(كاشف ملون 

 تحقيق نفس التجربة، متابعة -
 =Gناقلية المحلول، رسم المنحنى 

f(VB) 
تعيين نقطة التكافؤ واستنتاج 

  التركيز المولي للمحلول المعاير
  
  
  
 تحقيق تجارب مختارة تبرز -

مفهومي المؤكسد والمرجع 
 )استعمال شوارد ملونة(
  
 التمرن على كتابة معادالت -

بعض الثنائيات مع مقارنة القوة 

  يميز بين الحمض واألساس-
 يعين نقطة التكافؤ ثم ويوظفها -

  لتعيين كمية المادة خالل المعايرة
 
أساس على - يفسر تفاعل حمض-

أساس انتقال البروتونات من 
  الحمض إلى األساس

  
  
  
  
 
  يميز بين المؤكسد والمرجع-
  
  
حديد  يوظف الجدول الدوري لت-

وضع العناصر المؤكسدة 
 والمرجعة

 يتوقع حدوث تفاعل أكسدة -
 إرجاعية
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  المعايرة اللونية-
  
 

 المعايرة عن طريق الناقلية
  

 اإلرجاعية للمعادن
  
 تحقيق معايرة محلول كبريتات -

الحديد الثنائي بواسطة محلول 
 برمنغنات البوتاسيوم

 تحقيق معايرة محلول بواسطة -
محلول ثبوكبريتات الصوديوم، 
متابعة ناقلية المحلول ثم رسم 

 G=f(V)البيان 
تعيين نقطة التكافؤ في التجربتين 
واستنتاج التركيز المولي للمحلول 

  المعاير

  
 يوظف نقطة التكافؤ لتعيين كمية -

المادة خالل تفاعل األكسدة 
 اإلرجاعية

  
  
 يفسر تفاعل األكسدة اإلرجاعية -

على أساس انتقال االلكترونات من 
  المرجع إلى المؤكسد

  ضويةمدخل الى الكيمياء الع : 4الوحدة 
   الكربون عنصر أساسي في -1

  :األنواع العضوية
   
 
 
   الفحوم الهدروجينية -2

   السالسل الفحمية امختلفة  -       
التماكب .  التماكب التسلسلي -

  .التسمية . الوضعي
  العائالت األخرى -3
  . مفهوم المجموعة المميزة -
التسمية       .  التماكب الوظيفي -
ة  مميزة  الى  المرور من مجموع-

  .أخرى 
 صناعة المواد المشتقة من -4

أهميتها و أثارها على (البترول 
  )المحيط

  

 تحقيق تجارب تمكن الكشف عن -
الكربون في عدة مواد من الحياة 

, التحليل الحراري للسكر( اليومية
أو .....) للقطن. للزيت ، للورق 

التفاعل مع حمض الكبريت 
  ) ع م )(المركز

  
على تقديم الصيغ التمرن * 

لعدة ) نصف المفصلة(المفصلة 
فحوم هيدروجينية مشبعة و غير   
  مشبعة مع التسمية حسب توصيات

IUPAC  
   

الكشف عن المجموعة المميزة * 
ألسان . أمين . في بعض العائالت 

حمض . كيتون . ألدهيد , كحول . 
   ).ع م(كربوكسيلي 

  
التمرن على تقديم الصيغ * 

ألنواع في عائالت المفصلة لبعض ا
  .مختلفة 

  :تحقيق تجارب *
  .اماهة األلسان-     
  . أكسدة الكحول-     
  . نزع الماء من الكحول -     
 المرور من الكحول إلى -     

 يكشف عن الكربون كعنصر -
عضوية إلى أساسي في المواد ال

  ).…H.O.N(جانب عناصر 
  
  
 يميز بين الفحوم الهيدروجينية -

المشبعة و غير المشبعة مع تقديم 
  .الصيغ المفصلة لها و تسميتها 

  
  
 يميز بين العائالت الكيميائية -

حسب المجموعة المميزة مع تقديم 
 .الصيغ المفصلة لها وتسميتها

 يعرف بعض التفاعالت التي -
ن مجموعة مميزة تمكّن المرور م

 .الى أخرى
  
  
 . يكتسب بعض طرق البحث-
 يتعرف عن كيفية استغالل -

 :لتحضير 
  .زيوت المحركات-
  . المواد البالستكية المختلفة-
  . العطور المختلفة-
  المحافظة على المحيط-
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  المشتق الهالوجيني 
  

بحث من طرف التلميذ يقدم في * 
  .القسم للمناقشة و يقوم 

  :تعليـــــــــق
ي انطالقا من قياس كتلة أو حجم و كذالك  لقد تعلم التلميذ في السنة األولى كيف يعين كمية المادة لنوع كيميائ-  

  :كيف يقدم حصيلة المادة خالل تحول كيميائي باستعمال جدول التقدم في برنامج السنة الثانية
  . سيتعرف عل نموذج الغاز المثالي و على قانونه لكي يتناول األنواع الغازية-1        
يبية للمادة تمكنّه من قياس ناقلية محلول شاردي و من ثم  سيتعرف على طريقة فيزيائية بسيطة غير تخر-2        

  استغالل منحنى المعايرة في المحاليل     
كما يمكن له استعمال هذه الطريقة لمتابعة تفاعل .  ميتريةpH الممدة لتعيين كمية المادة مقارنة مع صعوبة المعايرة 

  للونية  أساس  أو تفاعل أكسدة ارجاعية إلى جانب المعايرة ا-حمض
على الفحوم الهيدروجينية . سيتعرف في مدخل الكيمياء العضوية على أهية الفحم في األنواع العضوية -3

في .المختلفة و على بعض األنواع العضوية األكسوجينية مع كيفية المرور من مجموعة مميزة إلى أخرى 
لناتجة عن تفاعالت  متنوعة مع األخير و من خالل بحث يقوم به يتعرف على أهمية المشتقات البترولية ا

  .كيفية المحافظة على المحيط
  

  ملحق خاص بشعبتي الرياضيات والتقني رياضيات
  :الوحدة اإلضافية في مجال الميكانيك

  )حالة حركة دورانية(العمل والطاقة الحركية :3الوحدة رقم
  مؤشرات الكفاءة  أمثلة عن النشاطات  المحتوى المفاهيمي

بة لمحور  عزم قوة بالنس-
.  
  . عزم مزدوجة-
 عزم عطالة جسم صلب -

  .بالنسبة لمحور
توازن جسم  -

 .صلب
  

 عبارة عمل عزم -
=×αثابت MWM  

 الطاقة الحركية لجسم -
: صلب في حركة دورانية

2

2
1 ωJEc =    

 أمثلة عن دوران أجسام حول محور -
 ...)دوران الباب، ( ثابت

ة بعض األجسام الصلبة  عزم عطال-
المتجانسة ذات األشكال الهندسية 

حلقة، قرص،بكرة، : المعروفة مثل
  ...اسطوانة، قضيب منتظم ، كرة ،

 توازن جسم صلب خاضع ألربعة -
  .قوى تقع في نفس المستوي

 . توازن بكرة-

 عزم قوة ب يعبر ويحس-
  بالنسبة لمحور دوران 

 يعرف عزم عطالة جسم             -
   يوظف نظرية هويغنز-
 يعرف أن التوازن في حالة -

الدوران يفسر بعزم القوة ال 
  بالقوة نفسها

 يحدد الشرطين  العامين -
  لتوازن جملة ميكانيكية

  
  ).حالة سلك فتل(تضاف في وحدة الطاقات الكامنة فقرة حول الطاقة الكامنة المرونية الفتلية: مالحظة
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  ؤشرات الكفاءةم  النشاطات  المحتوى  المفاهيم

 الطاقة الكامنة المرونية -
  لنواس فتل

2

2
1

αCE p =  

دراسة حركة نواس فتل ذي سلك - -
  .فتل معاير مسبقا

 يعبر ويحسب الطاقة الكامنة -
لقضيب في تأثير متبادل مع 

  سلك فتل

  
  :الوحدات اإلضافية في مجال الظواهر الكهربائية

  .حولمقاربة مبسطة للم: 5الوحدة 
الفسيرالمبسط بتغير الحقل -

المغناطيسي الناتج عن التيار 
  .األولي

المحول :  تأثير عدد الحلقات-
المخفض والمحول الرافع 

  .للتوتر الكهربائي

إنجاز محول بسيط بلف -
  .تلفيفين حول نواة حديدية

  
  
 قياس القيمتين المنتجتين -
1U2 وUللتوترين .  

 مقارنة النسبة بينهما مع -

النسبة 
2

1

N
N لعددي اللفات في

  .التلفيفين

) أو رفع( يفسر كيفيا تخفيض -
  .توتر متناوب من طرف محول

   المتناوبة الكهربائية والتياراتالتوترات : 6 رقم الوحدة
  الكفاءةمؤشرات  اتطانشلل أمثلة  المفاهيم-المحتوى

  .الدور -
  . القيم األعظمية-
 الحراري للتيار الفعل -

  :المتناوبالكهربائي 
 المنتجة لشدة القيمة    . 
  .الكهربائيالتيار
 للتوتر المنتجة القيمة .    

   .الكهربائي
  
  
  
  
  
  
 

 كهربائي توترمالحظة * 
 بواسطة راسم جيبيمتناوب 

  .االهتزاز المهبطي
 ةقيمالودور ال قياس  *

  .توتر للاألعظمية
 مصباح إضاءة  مقارنة  *

  المغذى بتوترالتوهج
 متناوب ثم مستمر كهربائي

في الحالة التي تكون فيها 
 قيمة التوتر المستمر مساوية

 للتوتر عظميةااللقيمة ل
  .المتناوب

  .قياس قيمة منتجة* 

 بيانيا قيمتي يحدد -
 األعظميالدور والتوتر 
 .لتوتر جيبي

   المنتجةالقيمة بأن يعرف -
 أصغر من قيمته  جيبيلتوتر 

   االعظمية        
2/0UU =  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 31 

  متناوب كهربائي توترتقويم  : 7 رقمالوحدة 

  الكفاءةمؤشرات  اتطانشلل أمثلة  المفاهيم-المحتوى
 بواسطة النوبة أحادي  تقويم-

  .الصمام الثنائي ومقاومة
  . ثنائي النوبة تقويم-
  .ائية الصمامات الثنجسر  
 

  تركيباتإنجاز ودراسة * 
 .مة مقوة كهربائي

- اآلثار الناتجة في تركيب ريفس 
  . ثم ثنائي النوبةالنوبةمقوم أحادي 

   مستمر؟كهربائي  متناوب إلى توتركهربائي من توتر كيف نمر :8 رقم الوحدة

  الكفاءةمؤشرات  اتطانشلل أمثلة   المفاهيم-المحتوى
 سعة مفهوتكوينها، م: المكثفة-

  المكثفة 
التفسير ( مكثفة  شحن-

  )المجهري
    مكثفة في مقاومةتفريغ -
على مدة ) C(و) R( تأثير-

  )التفسير المجهري(التفريغ 
 كهربائيتوتر تمليس : تطبيق-
ممقو.  

 تركيباتل تجارب إنجاز* 
  :كهربائية

  .شحن وتفريغ مكثفة. 
 .التمليس. 

حن  بواسطة حركات الشُّ يفسر-
 المالحظة أثناء اآلثارائية، الكهرب

 )R(حسب قيم بشحن وتفريغ مكثفة 
،) C(  
  . توتر مقومتمليس يفسر -

   كيف نميز بين التيار الكهربائي المتناوب و التيار الكهربائي المستمر؟:9 رقمالوحدة 

  الكفاءةمؤشرات  اتطانشلل أمثلة  المفاهيم-المحتوى
   قانون فارداي-
 قانون أوم بين طرفي -

  Rناقل أومي مقاومته 
    
   مفهوم الممانعة -

  قياس مقاومة وشيعة.
 )وحدة الممانعة هي االوم(

إنجاز نفس التجارب باستعمال مرة * 
تيار كهربائي مستمر و مرة أخرى تيار 

  : كهربائي متناوب
  تحاليل كهربائية   . 

  Rدارة كهربائية مقاومة  . 
طرحها على شكل وضعية إشكالية * 

  تجريبية

يميز بين آثار التيار  -
الكهربائي المستمر و آثار 
  .التيار الكهربائي المتناوب

  
  

الممانعة يميز بين  --
  والمقاومة

 
                                :توجيهات

  تتاح للتالميذ، في هذا المجال، فرص عديدة للتمرن على استعمال راسم االهتزاز المهبطي لمالحظة ظواهر 
والتعرض لبعض ) تفريغ المكثفات في مقاومات(وظواهر انتقالية ) رات متناوبة مقومة ومملّسةتوت(دائمة 

  . التطبيقات  الكهربائية منها الدارات المقومة
كل تعبير رياضي جيبي للتوتر وشدة التيار خارج عن البرنامج، نكتفي بالكشف عليهما بالمالحظة على راسم 

  .االهتزاز المهبطي
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المراد من . ة كمية للمكثفة ونكتفي بتوضيح ظاهرتي الشحن والتفريغ عن طريق التفسير المجهريال تنجز دراس
خالل هذا البناء الكيفي لمفهوم السعة  تفسير مختلف المنحنيات المتحصل عليها أثناء التفريغات ثم تمليس التوتر 

  .المقوم
يمكن تأجيل ( ارين ألن ذلك صعب في هذا المستوى  ال نريد من خالل الوحدة األخيرة التمييز مجهريا بين التي

ولكن التمييز عيانيا من خالل آثار التيارين كيفيا وكميا يتم دوما بدون ) هذا التفسير إلى السنة الثالثة ثانوي
استعمال القيم اللحظية للتوتر وشدة التيار؛ للوصول بالتلميذ إلى معرفة أن  المقاومة والممانعة  كالهما يمثل 

.                                     نسبة بين التوتر الكهربائي وشدة التيار الكهربائي، وأن المممانعة أكبر أو تساوي المقاومةال
 ) المنازلكهرباء  (للقطاعط لفو 220التوتر  لن ندرس مباشرة ، أمنيةسباب   أل
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 
  وزارة  التربيـة  الوطنيـة

  
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـ التعليم الثانوي العمديرية  
  
  
  
  
  
  

  منهـــاج
  

  ة  ـوم الفيزيائيـالعل: مـادة
  
  
  

  كنولوجيالسنة الثانية من التعليم الثانوي العام والت
  :  ةبـشع     ال

  فلسفة/ آداب ـ 
  
  
  

  
  

          
  
  
  
  
  

        
  

  2006ي ـ جانف
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  شعبة آداب – تعليم ثانوي –الثانية  السنة ا
  

 2 منهاج العلوم الفيزيائية

       
  

  إن هذا المنهاج موجه إلى التالميذ  الذين يزاولون دراستهم باألقسام األدبيـة مـن التعلـيم                 
صول ويهدف إلى تمكين التالميذ ذوي التوجه األدبي من الح        ). شعبة اآلداب والفلسفة  (الثانوي    

على قاعدة علمية أساسية  تساعدهم على فهم العالم المادي الذي يحيط بهم وتوظيفها لمعالجـة               
بـأدوات  ) كالتفكير و االستدالل العلمـي    (مشكالت وقضايا ذات طابع علمي وتنمية المواقف        

وكفاءات عملية تجريبية كافية ليتمكنوا من      ..) حقائق علمية، مفاهيم، نظريات، نماذج،    (نظرية  
فهو موجـه  .  ستخدامها بوعي وموضوعية، تكون لهم سندا قويا في حياتهم الدراسية والمهنية       ا

إلى مواطن الغد، هذا المواطن الذي بإمكانه المساهمة مستقبال في القضايا االجتماعية وصياغة             
  .قراراتها  حيث تتدخل المعرفة ذات الطابع العلمي

األدبية على تناول و دراسة بعض المفاهيم األساسية  العلوم لتالميذ األقسام م     يقتصر تعلي
التي تنسجم مع توجهاتهم ورغباتهم والتي  سيوظفونها في سياقها التاريخي واالقتصادي  

  . والثقافي
 وغاية هذا  المنهاج هو الحصول على قدر كاف من أساسيات المعرفة العلمية لبناء نماذج فهم 

ي، واكتشاف ما تزخر به الطبيعة من موارد طاقوية وتأثير المحيط المادي الطبيعي والتكنولوج
  .اإلنسان على هذا المحيط الذي يعيش فيه وخاصة التحوالت المادية التي يفرزها نشاط اإلنسان
والمطلوب هو تلبية حاجة التالميذ للفهم مع محاولة التبسيط غير المخل، مبتعدين عن المفاهيم 

  . ن الطرح الشكليالمعقدة مبتعدين في نفس الوقت ع
 يستند الطرح في الشعب األدبية إلى االهتمام بالقاعدة النظرية لتحديد المصطلحات التي تدور 

حولها موضوعات الدراسة أو البحث، وتقديم بعض المصطلحات الدقيقة في حدود النماذج 
تى وإن كانت المقبولة،  بدون الطموح إلى التعمق والحرص المبالغ فيه على الصرامة العلمية، ح

بعض المواضيع العلمية الشائكة  وخاصة الحديثة منها  تقتضي فعال حدا أدنى من المكتسبات 
  .العلمية المتحكم فيها

، مع فـتح  )إال الضروري جدا منه والبسيط(      وضمن هذه المقاربة يستبعد الطرح الرياضي  
إن هـذا الطمـوح     . ل المتاحة المجال للتعمق والتوسع حسب الحاجة والطلب،  والوقت والوسائ        

المحدود يقود إلى التركيز على تفضيل بعض الكفاءات األساسية العرضية التي تعتمد وتنمي في              
والمعطيات ومعالجة هذه المعلومات    نفس الوقت القدرة على البحث واالستقصاء عن المعلومات         

 فهم موضوعي  علمـي      للتمكن من الوصول إلى نتائج ذات قدر من األهمية والمصداقية وبلورة          
  .وبناء نماذج مبسطة

 ويتم الحرص على إدماج المادة الدراسية بنظرة شاملة للعلم ووضع التطور العلمي في سـياقه               
  .التاريخي

  
  
  
  
  

          مقدمة
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  شعبة آداب – تعليم ثانوي –الثانية  السنة ا
  

 3 منهاج العلوم الفيزيائية

  

 وهكذا يتم فحص بعض التطورات العلمية التي فيها جدل باعتبارها رافدا تـستوعبه المنـاهج               
  .الت المرتبطة بالبيئة في إطار متكاملتدرس المشك: مثال . الجديدة في بعد جديد

     
   تبقى المقاربة في عمومها استقرائية تعتمد على المالحظة والتجريب في النشاطات
   التعلمية العملية مع استغالل التوثيق العلمي واستخدام المسعى العلمي في معالجة 

  . المواد العلميةالمشكالت التي يطرحها السياق التعليمي في تكامل وانسجام مع بقية
 

  :الوضعية الحالية1- 
  

إن حصيلة نتائج تقييم البرامج الحالية تسمح بالقول بأنها قابلة للتحسين، فهي بالفعل تقدم جوانب 
:إيجابية يتعين إبقاؤها، وجوانب سلبية ال بد من مراجعتها، منها على وجه الخصوص  

. تشارك التلميذ بصفة منتظمةيغلب عليها التلقين، فهي ال: المساعي البيداغوجية -  
  ).TICE(  غياب طرائق التدريس المرتبطة بتقنيات اإلعالم واالتصال -
تنقصها الثقافة العلمية، كما أنها ال تساير حاجات التلميذ، وبالتالي ال تساير :   المحتويات -

  .حاجات المجتمع
 الرياضيات على حساب غياب الجانب االبستمولوجي والمبالغة في استعمال:  التعليمية -

  .المبادئ والنماذج والمفاهيم
 ريقتـص فهو   .التقويم التحصيلي غير كامل، وال يتماشى مع األهداف الرئيسية للمادة      :  التقويم -

 علـى جانـب الحفـظ       خاصـة على تقويم جزء بسيط وضئيل للمعارف المكتسبة، حيث يرتكز        
إلـى   التلميذ خالل دراسـته      ما يدفع وهذا  والتطبيق اآللي لبعض العالقات والحسابات العددية،       

تلقائي لهذه القوانين والعالقـات حتـى       التطبيق  ال  ثم  فقط على حفظ القوانين دون فهمها      التركيز
حفظ الحلول النموذجية لبعض التمارين أو المسائل لتقليدها في وضعية   و. خارج مجال صالحيتها  

  .مشابهة
  .على تنفيذ البرامج) األدلة(د غياب التوثيق المساع:  الوثائق المرافقة-
  
  :الوضعية المرغوب فيها  -2
  

 بما أن العلوم الفيزيائية علوم تجريبية مرتبطة بجميع مجاالت الحياة، فإنه أكثر من ضروري 
أن يساهم المنهاج الجديد بشكل فعال ودائم في جعل التلميذ قادرا على الوصول إلى المعرفة بكل 

يتم ذلك بالتركيز .  تسيير تعقيدات تحوالت وتطورات العالم الحالياستقاللية وحرية تمكنه من
على نشاطات التالميذ من خالل مساعي بيداغوجية مالئمة، تغلب عليها طريقة حل المشكالت، 

  .ومحتويات محفزة ومحينة، تسمح كالهما من إدماج المادة الدراسية بنظرة شاملة للعلوم
 تدريس العلوم، ينبغي أن تكون لألعمال المخبرية و بما أن التجريب مسعى أساسي في

  .وتكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال مكانة مميزة في هذه المرحلة من التعليم
فيدرب التالميذ على هذا المسعى مع قبول المحاوالت واألخطاء والتقريبات من خالل تمكينهم 

  .من طرح األسئلة واجتناب تقديم األجوبة المسبقة
  :ن المكتسبات وبناءا على التغيرات جاء المنهاج الجديد ليبرز المعالم التاليةو انطالقا م
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.متوسطاليستند على مكتسبات التلميذ في التعليم االبتدائي والتعليم  -  
يرعى التعلم كمكتسب يقترن باستعمال وتوظيف المعارف المرتبطة بحياة المتعلم  -

 .ومحيطه ويستجيب لرغباته وفضوله
إلرادة  )أساس بناء كل مناهج التعليم الجديدة( المقاربة بالكفاءات  معتتجاوبا  يوفر فرص-

تطوير غايات المدرسة، لكي تتكيف مع الواقع المعاصر في مجال الشغل والمواطنة والحياة 
اليومية، وال يعني هذا إطالقا أنها تستغني عن المعارف، بل تعطيها دفعا جديدا وتعمل على 

 .ت متنوعة ومختلفةتجنيدها في وضعيا
يوفر فرص االستكشاف مع استغالل مواهب وقدرات  المتعلم من أجل التعامل مع  -

مشكالت حياته اليومية من خالل مواضيع في الفيزياء أو الكيمياء تتوافق مع سنه باعتماد 
التقصي، المعالجة، التفسير، مقابلة اآلراء، استخدام النماذج، التدرب على   البحث،أمبد
 .والتمتع بمباهج  الدنيا... مسعى التجريبيال
من (يتضمن المنهاج تدرج واستمرارية تعليم مختلف المفاهيم خالل كل مراحل التعليم  -

، بحيث تترابط أجزاء مناهج مختلف السنوات عموديا حول )االبتدائي فالمتوسط حتى الثانوي
  .دراستهاي مواضيع محورية يتعمق المتعلم ف

إلى جعل األولوية ) مع مناهج المواد األخرى(في المادة الثانوي  مناهج التعليم تهدف كل -     
ويتمثل دور األستاذ في تفعيل دور المتعلم ومساعدته على . لنشاط التلميذ كي ينمي معارفه بنفسه

.أداءاتهتنمية قدراته بنفسه عبر كل السبل التي ترقي من    
 

  
  

   
 الثانوي العام من االختيار الذاتي إلحدى شعب التعليم العالي أو يتمكن التلميذ عند نهاية التعليم

من تكوين مهني قصير المدى بهدف االندماج في عالم الشغل، منطلقا من ثقافة علمية قاعدية 
  .  تؤهله للتوجه إلى مجال قريب من شعبة التعليم الثانوي

q وكذا توسيعها باستغالل ، عاصرثقافة علمية ضرورية للحياة في العالم الم من   المتعلمتمكين
    .مناسبالتوثيق ال

q المنهج التجريبي من خالل المسعى العلمي الذي يؤهله إلى  تمكين المتعلم من:  
 في الحياة اليومية والتعامل معها في حدود احترام البيئة )طرحها وحلها (مواجهة المشكالت ـ 

  .والمجتمع
مبرزا لسلبياتها وايجابياتها مع توقع  ) لتعامل معهاوا( ـ القيام بتحليل علمي لمعضالت الحياة 

  .      المعطيات وتفسير نتائجها
q معارف ومهارات في اإلعالم اآللي من المتعلمتمكين . 
q في إنتاج النصوص واالستدالل المنطقي بتوظيف االتحكم في اللغة العربية واستعماله 

 .األفكار التي تمكن من الحكم والتفكير النقدي
q ة على معرفة موقعه في المكان والزمان ضمن المجتمعالقدر. 
q  البيئة ) بصورة مباشرة أو ضمنية (استخدام المورد العلمي في اإلنتاج األدبي الذي يرعى

 ...والطاقة،الضوء والصوت،
  

  ملمح المتخرج من التعلیم الثانوي 1-    
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 : تقديم مادة العلوم الفيزيائية -1
 

تبحث و هي ة ي الطبيعوصف وتفسير الظواهربالفيزياء هي إحدى المواد العلمية التي تهتم  -
إنها تدرس تركيب وسلوك المادة وتأثيراتها . على إنشاء نماذج لوضع تصور للعالم المادي

فهي تهتم بطبيعة .  المستوى المتناهي في الكبرىالمتبادلة من المستوى  المتناهي في الصغر إل
  .الظواهر الفيزيائية من خالل المقادير التي يمكن قياسها

، القوانين، المبادئ م إلى النماذج تعتمد الفيزياء في تفسيرها على المفاهي باإلضافة-    
  .  والنظريات

 إن النماذج القادرة على وصف الظواهر الطبيعية وتوقع تطوراتها ناتجة عن وصف مبسط -
  .للجمل والتأثيرات المتبادلة فيما بينها، و بسبب ذلك، فإن مجاالت صالحية النماذج محدودة

 ما تكون القوانين الناتجة عن التجارب تقريبية، تظهر على شكل عالقات رياضية  غالبا-
إن القوانين الصحيحة تستوجب مفاهيم صعبة . الجملة) تميز(تربط بين العوامل التي تصف 

 .والنّص عليها يتطلب أحيانا استعمال رياضيات جد متقدمة ومعقدة
ل اكمإدعم و، خاصة في العمل المخبري لوعةومتنويرتبط بهذه الدراسة إنجاز تجارب كثيرة 
، كما تساهم في إدخـال مفاهيم من التعليم المتوسطالمفاهيم والمعـارف األساسية المكتسبة 

وتجنب المفاهيمي الجانب  مع التركيز على،  عامةالثانويالتعليم ومعارف جديدة في 
  .استعمال الرياضيات في هذه الشعبة

 مكان، وترتبط بمختلف مجاالت حياة اإلنسان، العلمية، البيئية، إن الكيمياء حاضرة في كل 
  . في الحياة اليوميةءاالجتماعية واالقتصادية ولهذا يتطرق البرنامج إلى تحوالت المادة، والكيميا

 :العلوم الفيزيائية والتجريب -2
 

حظة واالستدالل إن العلوم الفيزيائية، علوم تجريبية تنتهج المسعى العلمي الذي يعتمد على المال
فالنشاطات التجريبية في تدريس هذه العلوم أساسية، .  نشر النتائجةإلى غاي..... والتجربة و

     . حول قطبين متمايزينتعليميا تتمفصل تحتاج إلى عناية خاصة و هي
  . الواحدمتجارب تؤدى أمام جميع تالميذ القس:  التجربة التوضيحية-أ

 ة يجرب فيها بمفرده أو في إطار مجموعحصة التلميذ:رية التجربة في األعمال المخب-ب
  .مصغرة داخل فوج من القسم

حسب الطريقة البيداغوجية المنتهجة ) في هذه الشعبة (ة ويمكن أن تنجز باألنماط المختلفة اآلتي
  :وخصوصية المواضيع

  .إصدار فرضيات انطالقا من مالحظات، استغالل النتائج جماعيا): درس( ع م -
  .استكشاف ظاهرة جديدة والتمهيد لدرس):استكشاف(  م  ع-
  .الممارسة العملية واستغالل النتائج التجريبية): القياس والتطبيق( ع م -

  
  

   المبادئ األساسیة المنظمة للمنھاج 2-  
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  :يتوجب على التلميذ بعدئذ
 . المطروحة عليه لإلجابة عليها قبل مباشرة العمل) أو المواضيع( أن يفهم جيدا التساؤالت -
 .ج ويحرر النتائج المتحصل عليها أن يجرب،  يبحث،  يستنت-

أن يعمل بدقة وعناية ويحسن تنظيم أعماله الكتابية بحيث تكون ضالته المنشودة هي العمل  -
 .في إطار األمانة العلمية

  
 :العلوم الفيزيائية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -3
 

تكنولوجية، و ثورة علمية ومعلوماتي مرافق لييزخر بانفجار معرف  وأصبح اليومتغير عالم 
تخزينها إمكانيات  السريع في المعلومات وق ارتباط العالم المعاصر بالتدفىأدى هذا التغير إلو
  إفرازات من اآللياإلعالم فوسيلة .  واستغاللها المتعلق باإلنسان المعاصرمعالجتهاكفاءات و

 هذا التقدم ؛ مما يتتحكم ف الدعائم التي  كإحدىها ينظر إليالتقدم العلمي والتقني المعاصر،
  .العملية التعليمية والتعلميةتبوأ مكانة رائدة في ت اجعله

إن تعلم الفيزياء و الكيمياء يسمح باكتساب كفاءات استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال، منها ما له 
عالقة بالمادة الدراسية وأخرى ذات فائدة عامة، مثل البحث التوثيقي عن طريق شبكة االنترنت، 

ط األقسام التي تشتغل على نفس البحث بواسطة البريد االلكتروني، أو مقارنة نتائج قياسات رب
إن إضفاء الطابع اآللي للحصول على المعطيات التجريبية ومعالجتها . تمت في أقسام متباعدة

  .يمكن أن يفتح المجال للنقاش حول المظهر اإلحصائي للقياس واالنتقال بين النظرية والتجربة
 إلى -  داخل القسم وخارجه–في المكان المناسب والوقت المناسب ستخدام العقالني االيؤدي ا كم

إلى إتقان المهارات والحقائق  لوصولمن أجل ا األمثل لهذه التقنية عمال على االستالتدرب
    .الدراسية في وقت أقل وباتجاهات بناءة المناهجة في المقرر....،العلمية

اآللي في مجال اإلعالم استخدام  يات العلمية والمؤسساتية التي تفرضو انطالقا من المرجع
وسيلة التعليم باعتبار اإلعالم اآللي  عملية  متخصصة تديروجود برامج بتطبيقه عينيت التعليم
  .تعليمية

  :  يهدف إلى كوسيلة تعليمية ال كمادة تعليمية اإلعالم اآلليإدماجإن 
  .نية المعلوماتاكتساب مهارات جديدة في مجال تق §
البحث واالستكشاف  كممارسات عملية من أجل  والرسم...والكتابة، مهارات القراءةتنمية  §

  . والتفكير وحل المشكالت لدى المتعلم
بتقنية اإلعالم اآللي من أجل مصادر للتعلم ذات االرتبــاط بالدراسي البرنامج دعم  §

 . المحاكاةالفاعلية عن طريق 
 تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من التطورات المتسارعة  لكيم المتعل تنمية مهارات §

  . كمصادر توثيق في نظم المعلومات
  .  عن طريق التعلم الذاتيتقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية §
رسات مبدأ البيداغوجية الفارقية كبعد منهجي وعملي في مما (تلبية احتياجات الفروق الفردية §

  . )التفريد
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  .  للمتعلمينالكشف عن الميول الحقيقة واالستعدادات الكامنة §
، االنترنت (مختلفةتوثيقية  الحصول على المعلومات من مصادر تنويع مجاالت §

   . )...األقراص
 

 :العلوم الفيزيائية والنصوص العلمية -4
  
رهان مطروح على  وهذا, جتماعي المادي واالهمحيطل فهما المتعلم علمية الثقافة ال تكسب   

تفتحها على المحيط  بتعليمية في تدريس العلوم ذلك استراتيجية يستدعي .  التربويةنامنظومات
  . وعلى األبعاد اإلنسانية للعلومي للمتعلمالمعيش

إنارة وفهم  بتسمح  تطور المعرفة على المستويين، التاريخي والفردي،آليات إن دراسة ظروف و
نقدية تجاه المعارف العلمية ومنها التحليلية وال تهنظر بتاريخ العلوم فإدماج .علمسيرورة الت

 التي العوائق تحديد العلمية قصد ةتكوين المعرف الحواجز الهامة التي صاحبت  يبرز،ةيالمدرس
  .متعلمتواجه ال

 تعليمية،تحسين الممارسات ال  غايته،تاريخ العلومخالل   مناالستكشافإلى اللجوء إن دواعي  
التوظيف الفعلي لعناصر تاريخية تبدو مرتبطة بالمستجدات التي طرأت عالميا على مرجعية و

بكل ما يعنيه ذلك من تصور  متكاملة، ثقافة علمية اكتساب المتعلم ضرورة ومنها تدريس العلوم،
  .للعالم ومواقف بالنسبة للواقع

بقدر ما يرجى منه  ة يحدِث معرفة  المتعلم يكسب من تاريخ العلوم أن ينتظرفي هذا االتجاه، ال 
    . مساهمته في تكوين قدرات تحليلية ونقدية تجنب صاحبها المواقف الجازمة المنافية للفكر العلمي

 ةحسب وجهة النظرو ،للمعارف" إناء متلقيا " ليس المتعلم ن  نظريات التعلم تتفق على أ كلإن 
 التاريخي في سيرورة التعلم ال يمكن أن يكتسي أشكال لمسعى اإسهام ، فإن للمعرفةالبنائية 
 بل يستوجب تغييرا في هيكلة موضوع التدريس المعين وطبيعة النشاطات المألوفةالتلقي 

  . مع الحادثة التاريخيةيحقيقالتعليمية الموالية له، بحيث يكون للمتعلم تفاعل 
كسند  الذاتي وباألخص التكوينوين البحث والتكو  النقديفكرالتطور الهدف من ذلك أيضا هو  

  .أساسي لكل تكوين متزامن مع التطورات المستجدة التي أصبحت ال تالحقها تطورات المناهج
 نشاطات جعل من النصوص العلمية الوسيلة المالئمة لكيفية إدماج تدريس تاريخ العلوم ب هذا كل

مخطوطات، مذكرات أو (خية  تحليل مقاطع معبرة من وثائق علمية ذات قيمة تاريتتجه نحو
، بهدف  بالتوثيقوباالستعانة المتعلمون بتوجيه من األستاذ هايقوم ب) مقاالت أصلية للعلماء، إلخ

  .كما كان مألوفا" سردي "جعل المسعى التربوي بنائي غير
  : األسس التعليمية المنهجية - 6

  الكفاءة  - أ
ة تصبو إلى تحسين أداء المدرسة لقد انتهجت المنظومة التربوية الجزائرية مقاربة جديد
.الجزائرية والرفع من مردوديتها وذلك لمواكبة العصر  

 التعلمية ال يكمن فقط في تمكين المتعلم من معارف علمية بل تصبو - إن هدف العملية التعليمية 
هذه العملية إلى توظيف المعارف باعتماد أسس تعليمية منهجية تؤدي إلى ربطها بوضعيات 
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تأثير داخل المدرسة وخارجها فتجند هكذا المكتسبات المتعلقة بالمعارف الجاهزة والقابلة تسمح بال
.للتوظيف في الوقت المناسب  

  فإنه من الضروري التعرض بإيجاز إلى المقاربة بالكفاءات،ونظرا لكون المنهاج بني على 
.للكفاءةالمعاني المختلفة   

تعمال المهارات والمعارف في وضعيات جديدة ضمن إن الكفاءة مفهوم عام يشمل القدرة على اس    
حقل مهني معين وبالتالي تشمل التنظيم والتخطيط للعمل والتجديد والقدرة علـى التكيـف مـع                

إن هذا التعريف للكفاءة ال يخص المجال المهني فحسب بل يتعداه إذ أنه يبـين               . نشاطات جديدة 
يظهر أن للكفاءة مفهوم أوسع يمكن تلخيصه فيمـا  الفرق بين الكفاءة والمهارة والنوعية المهنية و 

   : يلي
مات متعددة يدمجها الفرد  ناتجة عن تعلّتمجموعة معارف ومهارات وسلوكا  :الكفاءة*  

 تسمح بممارسة دور ما أو وتتوجه نحو وضعيات مهنية مرئية، أو ميادين محددة المهام
  .وظيفة أو نشاط بشكل فعال

  : على أن العناصر األساسية التي تحدد الكفاءة هيإن غالبية التعاريف تتفق.
 .ينبغي على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات •
 .تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للقياس •
 كان السياق شخصيا أو اجتماعيا ءيمكن أن تطبق الكفاءة في سياقات مختلفة، سوا •

 .    أو مهنيا
إطارا   إالاءات المنصوص عليها في المنهاج تشكل مجموعة الكفال وباعتماد التعريف اآلتي،  

  .للتدريس مرجعيا
   

   هي المعرفة المجسدة المرتكزة على استعمال وتوظيف فعال لكل الموارد :  الكفاءة*           
   
  
  طرائق التدريس في العلوم الفيزيائية   -ب 

  ، الطريقة االسـتقرائية   ،طريقة الحوار والمناقشة  :  طرائق التدريس عديدة و متنوعة نذكر منها      
 طريقـة الوضـعية   ،طريقة العمـل بالمـشاريع   طريقة النشأة التاريخية، ،الطريقة اإلستنتاجية

و مهما كانت الطريقة التربوية المنتهجة، ينبغي أن تكون بنائيـة و            ...، طريقة النمذجة    اإلشكالية
  .كاليةالوضعية اإلشفي هذا االتجاه، أنجع ما يجب تغليبه هي بيداغوجية 

 كنتيجة لمعالجـة التلميـذ للمعـارف        التعلّموهي طريقة يحدث فيها       :الوضعية اإلشكالية    -  
  .وتركيبها وتحويلها حتى يصل بنفسه إلى معارف جديدة

 إن اختيار الوضعية اإلشكالية يؤدي إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه، وإلى ضرورة تعـديلها              
  .حاجة إلى بناء معارف جديدة، وإجراءات جديدة أكثر فعاليةويقينه بعدم فعاليتها والشعور بال

عـن  ) للثـام انزع  ( قبل أي عمل تجريبي، يصوغ التالميذ فرضياتهم، التي تدفعهم إلى الكشف            
  .تصوراتهم

  .بعدئذ، نهج بروتوكول تجريبي يحققونه من أجل التحقق من فرضياتهم المصاغة يعتمد التالميذ،
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شاط الفكري بحيث ال يتحدد دور التلميذ في اإلجابة على سـؤال مـا              المشكل هو منطلق بدء الن    
) مقابلة لفرضيات اآلخرين  (فقط، بل يتعداه إلى صياغة أسئلة ذات داللة، و إلى وضع فرضيات             

  .يجب تجريبها في حل اإلشكاليات
إلى منطـق الطلـب     ) تقديم الدروس (   يتوخى هذا النهج الدراسي االنتقال من منطق العرض         

والهدف هو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنى مفهوم ما، ويلمسه من           ). رح إشكاليات، تساؤالت  ط(
  ).القطيعة التامة مع منطق عرض المعرفة(خالل فوائده 

    يستعمل التلميذ أثناء حل إشكالية ما إجراءات متنوعة، على أن تكون غير كافية، تتجلى لـه                
ح هي األداة  األنجع للحل، وهذا ما يعطـي معنـى            عندئذ ويدرك أهمية هذه المعرفة التي تصب      

 يعيـد  – يخطئ   –يجرب  : الستخدامها، وهكذا يصبح القسم مخبرا لنفس نهج العالم الباحث الذي         
 يعود – يصوغ الفرضيات - يتبادل التجارب والخبرات مع اآلخرين - يبادر – يكتشف   -التجريب

وار واالستدالل في النقاش مع زمالئه،      عن طريق الح  ... إلى صياغتها في كل لحظة بحرية تامة      
  .وكذلك مع أستاذه

   إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له باالنتقال من وضع المستهلك للمعرفة إلـى وضـع                 
  .المنتج لها  وبذلك نبتعد عن البيداغوجية اإللقائية

  اإلشكالية؟-لماذا الوضعية             
 تعتمد على حشو المعرفة مكتفية بتحليل تجارب تبرز المفاهيم  إن طريقة التعليم الغالبة حاليا

فيبقى المتعلم متفرجا أمام استدالل مبني . بناء النموذج وليس تعليم النموذجوالقوانين فهدفها هو 
  .بدونه

 التعليميون أن يجدوا منهجية تسمح للمتعلم بأن يتعدى مستوى لوانطالقا من هذه المعاينة، حاو
فيتحول االستدالل من االستقرائي إلى االستنباطي الفرضي . المتفرج حتى يبني معارفه بنفسه

  :ويعتمد هذا المنهج على ثالثة معايير
 .إلزامية األخذ بالحسبان التصورات القبلية للمتعلمين •
 .مراجعة دور التجربة •
 .الجيد بين النموذج والواقعالتمييز  •

يتفق أغلب علماء التربية على أن الهدف ال يكمن في توصيل المعلومات التي نريد أن نعلمها 
 أمام معلومات -ولكن يجب أن نجد وضعية تكون فيها هذه المعلومات هي الوحيدة التي تقبل 

  .إليجاد نتيجة يتجند المتعلم من أجلها-أخرى تقابلها
  : إشكالية لهدف محدد يحفز المتعلم بعوائق للوصول إليه حيث يكون العائقفيحضر األستاذ

  . شائكةها، معالميملموسا، عين         * 
  )يحتوي على ألغاز وتبدوا به المسالك وعرة(يتطلب جهدا ويدفع إلى الشك          * 
  .يثير فضول المتعلم ويدفعه إلى البحث الدؤوب عن حلوله         * 

  )قابلة لكل الفحوصات التجريبية(يعطي داللة لعدة حاالت وعدة فرضيات   *        
  .ال يملك المتعلم في البداية آليات المفاهيم لحلها         * 
  .وينغمس في مقاربة الحلول ويتوجه إلى الحلول اإلشكالية         * 
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  التقويم   -ج 
التعليم  ومرافقا لها،  يتوجب علـى األسـتاذ          /علم   يعتبر التقويم عملية مدمجة في سيرورة الت      

  .التخطيط المسبق لتقويم خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم
ها المرتقبة بوظيفة السيرورة والنتائج، ويتوجـب عندئـذ أن          اتتتجلى مكانة التعلّمات في توجه    و

  .ائجيكون للتقويم نفس الوظائف وهي تقويم السيرورة والنت
  .بنظام مستمر  تتخلل مسارات التعلم فترات للتقويم التكويني الذي يمكن أن يأخذ أشكاال متعددة 

 مسبقا ومحددة لمـستويات الـتمكن مـن         مضبوطةيعتمد التقويم وسائل موضوعية، معاييرها      و
 يقـيس    و هو  التقويم التكويني يعتمد أساسا على    التقويم المبني على المقاربة الجديدة      ف.الكفاءات

 توظيف المعارف المكتسبة في حل بعض اإلشكاليات التي لهـا عالقـة بمجـاالت الـتعلم      مدى
  . المنصوص عليها في المنهاج كحد أدنى للتعلم اتتحقيق الكفاءبالخاصة 

مدى بلوغ الملمح المسطر لتعليم العلوم الفيزيائيـة          التحقق من   إلى يهدففالتحصيلي  التقويم  أما  
   .التلميذ المكتسبة لدى اتوالتأكد من الكفاء

 
  
 
  
  

 السنـــة
1        2 

 1+1 1+1 الحجم الساعي األسبوعي
 56 56 الحجم الساعي السنوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معينـا مـن    "  موضـوعا "    توجه  اهتمام المنهاج  إلى مجاالت مفاهيمية منتقاة بحيث تتناول          
ذ  وبموضوعات العلم المعاصـرة التـي     موضوعات  العلوم الفيزيائية المتصلة باهتمامات التلمي      

سوف تشكل مدخال من بين المداخل الكتساب المفاهيم األساسية في الفيزياء والكيمياء، كمفهـوم              
الضوء والرؤية والصوت وتحوالت المادة والطاقة وما يتعلق بتطبيقـات العلـم والتكنولوجيـا              

  .ط الذي يعيش فيه اإلنسانوترسيخ قيم المواطنة والتربية الصحية والمحافظة على المحي
  : وبوبت الموضوعات  إلى ثالث مجاالت

  
  

  الحجم الساعي 3-

  المجاالت المفاھیمیة في الشعب األدبیة مقاربة تناول  - 4
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 :اإلنسان والمادة .1

مواضيع التعلمات في هذا المجال في السنة الثانية من التعليم الثانوي هي كيمياء المادة وتحوالتها ودور 
  .الكيمياء في الحياة اليومية

التها عمليـة مرافقـة لحيـاة اإلنـسان     نتناول تطور الكيمياء عبر العصور باعتبار المادة وتحو     
كما نتعرض إلى مظاهر تحوالت الجسم المادي من خالل المكونات األساسية     . ومستديمة لوجوده 

  للمادة كما تحدث في الطبيعة، وإلى التركيب االصطناعي ألغلب المواد التي يستعملها اإلنسان  
  

 : اإلنسان واالتصال .2
 السنة الثانية من التعليم الثانوي هي الضوء والصوت مواضيع التعلمات في هذا المجال في

  :واالتصال بالعالم الخارجي
ويتناول هذا المجال بعض المفاهيم في الضوء الهندسي، وخصائص الصوت حيث أن الـضوء              

  . والصوت من أهم اإلشارات التي تتلقاها حواس اإلنسان
من األجهزة البصرية المستعملة تتمحور بعض البحوث حول دور العدسات والموشور في الكثير 

والوسائل السمعية ...في تطبيقات الحياة العملية مثل البحث العلمي والعالج الطبي وغيرها،
  .البصرية ودورها في عالم االتصال

 :اإلنسان والطاقة .3
مواضيع التعلمات في هذا المجال في السنة الثانية من التعليم الثانوي هي الطاقة في الحياة 

  :اليومية
 للتلميذ ليطلع أكثر على استهالك الطاقة والى ييواصل دراسة هذا المفهوم وربطه بالواقع المعيش

التحويالت التي تصيبها من جراء النقل واالستخدام وكيف يتصرف اإلنـسان للحـصول علـى           
  . أفضل استعمال ومردود من أجل شروط معيشية أكثر راحة له ولغيره وأقل ضرر له ولمحيطه

ن وحدات هذا المجال التساؤالت ذات الصلة بأهم مشكلة هذا العصر وهي كيفية ضمان   لذا تتضم 
  .حاجياتنا للطاقة وكيفية نقلها من مكان إلى آخر مع التركيز على المردود والتكلفة

ويبقى المجال مفتوحا القتراح بحوث ودراسة نصوص علمية وإخبارية للمزيد مـن اإلطـالع              
الذي وصل إليه اإلنسان ليتحكم أكثر فـي تكنولوجيـات تحويـل      والتوسع على مستوى التطور     

الطاقة من منابعها إلى االستهالك، بدون أن نهمل اإلخفاقات التي أضرت بـالمحيط ومـشكالت            
  .نتيجة االستخدام السلبي للطاقة) األرض والهواء الجوي(التلوث 
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 المجال
 التعليمي

 الكفاءات

دة
ما
وال

ن 
سا

إلن
كتب المعادلة المنمذجة لتحول كيميائي ويوازنها باستخدام مبدأ انحفاظ ي*  ا

 )العناصر والكتلة(المادة 
  يعي أهمية المواد االصطناعية  وتنوعها في الحياة اليومية* 
  يكشف عن العناصر األساسية التي تؤلف مركبا عضويا* 
 يعرف كيفية تحضير واستخالص بعض المواد العضوية*
 ثار السلبية للنفايات في الصناعة الكيميائيةيتعرف على اآل*

ال
ص
الت
وا

ن 
سا

إلن
 ا

 يفسر بعض المظاهر الضوئية المرتبطة بظاهرة االنكسار *
  يتعرف على خصائص وقوانين العدسات ويفسر تشكل الصور من خاللها*
 يتعرف على مبادئ  بعض األجهزة البصرية*
  يعرف أن الصوت ناتج عن اهتزاز المادة *
  بين األصوات حسب خصائصها يميز *

 
  

قة
طا
وال

ن 
سا

إلن
 ا

  يقدر االحتياج في الطاقة الكهربائية في محيطه*
  يطبق قانون جول في وضعيات مختلفة*
  ينشئ الحصيلة الطاقوية لمستقبالت مختلفة*
   كلي إلى عمل ييعرف أن في اآللة الحرارية ال يحدث تحويل حرار*
   حرارية ويحسب مردودهاينشئ بمخطط الحصيلة الطاقوية آللة*
  يتعرف على كيفية نقل الطاقة المنتجة في أماكن بعيدة *
يميز بين مختلف العوازل الحرارية وفعالية كل نوع وعالقته بأنماط * 

  التحويل الحراري
 

  
  
  

  آداب/  ثانوي2 السنة– الوحدات التعلیمیة لمنھاج العلوم الفیزیائیة كفاءات -  5
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)شعبة اآلداب والفلسفة(الهدف اإلدماجي النهائي للسنة الثانية ثانوي   
قادرا على يكون التلميذ ) وهي نهاية الطور بالنسبة لهذه الشعبة( ثانويةعند نهاية السنة الثاني

التموقع في محيط تحكمه التكنولوجية العلمية في جميع الميادين، بحيث يستطيع التعامل في 
أو المهنية مع بعض الظواهر الفيزيائية والكيميائية تتمحور حول تحوالت المادة /حياته اليومية و
.   والطاقة كرهان من رهانات المستقبل والصورة،توالبيئة، الصو  

يعي أهمية الكيمياء 
في الحياة اليومية 

في جميع 
.المجاالت  

يدرك أهمية الوسائل 
 البصرية من -السمعية

خالل بعض خصائص 
.الضوء والصوت  

یقدر احتیاجات اإلنسان 
للطاقة وتكلفتھا، ویعرف 

افظة علیھا طرق المح
 .وتأثیراتھا على البیئة

:يتمكن التلميذ من حل إشكالية تتطلب  

. تحوالت المادة-  
. نمذجة التحول الكيميائي-  

 مبدأ انحفاظ العنصر -

كتابة معادلة (والذرة 

).كيميائية  

 الفحوم الهيدروجينية -

سار ظاهرة انك -
.الضوء  

  خصائص العدسات-
 انحراف الضوء -

.بالموشور  
. خصائص الصوت-  

 

التحويل الطاقوي -
.ومردوده  

. تقنية إنتاج الكهرباء-  
 مفهوم اآللة الحرارية -

.ومبدأ اشتغالها  
. نقل الطاقة وتكلفتها-  
. مبدأ التوازن الحراري-  
 مفهوم الناقل والعازل -

.الحراري  
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  ئية محتوى مادة العلوم الفيزياتوزيع -

  
 الساعي الحجم الوحدات المجال  

 والبيئة اإلنسان  سا أفواج2 + كامل سا قسم 6 الكیمیاء وتحوالت المادة
  

 )   سا18(
الكیمیاء في الحیاة 

 الیومیة
  سا أفواج6 + كامل سا قسم 4

 اإلنسان  سا أفواج4 + كامل سا قسم 6 للرؤية الضوء
 .تصالواال
 )سا18(

  سا أفواج 6 + كامل سا قسم 2  الصوت

 الطاقة في الحیاة الیومیة

 
  سا أفواج2 + كامل سا قسم 4

كیف نضمن حاجاتنا 
 للطاقة؟

  سا أفواج2 + كامل سا قسم 4

 والطاقة اإلنسان
 )سا18(

كیف یتم نقل الطاقة من 
  خر؟مكان إلى آ

   سا أفواج2 + كامل سا قسم 4

  . من التعليم الثانوي العامالثانية الفيزيائية للسنة العلوم برنامج
   شعبة اآلداب والفلسفة
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)شعبة اآلداب والفلسفة(منهاج العلوم الفيزيائية السنة الثانية   

اإلنسان والمادة : مجال  

الكيمياء وتحوالت المادة: 1الوحدة   
   المفاهيم-المحتوى   النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة

 وتطورها ءيعي أهمية الكيميا §
 .عبر العصور

 
 
المعادلة المنمذجة لتحول يكتب  §

كيميائي ويوازنها باستخدام مبدأ 
 ).العناصر والكتلة(انحفاظ المادة 

 
 
 
 

 
ü نصوص ( لتطور الكيمياء المقاربة التاريخية

 )وثائقية
  . من السيمياء إلى الكيمياء-
 
ü تحوالت المادة: 
احتراق (  إجراء تجارب لتحوالت كيميائية -

تفسير للتحول على وتقديم ) ,,,,الميثان والبوتان 
المستوى المجهري باستخدام النماذج الجزيئية 

  .والذرية
 التدرب على تمثيل التحوالت الكيميائية بكتابتها -  

  .على شكل معادالت كيميائية وموازنتها
دراسة مثال لتفاعل كيميائي :  نشاط تجريبي-

إلبراز ضرورة استخدام األعداد الستكيومترية 
من أجل قراءة وتفسير المعادلة ومفهوم كمية المادة 

  .على المستوى العياني
  
 

 
 مفهوم التحول الكيميائي •
التفسير المجهري للتحول الكيميائي  -

 باستعمال نماذج الجزيئات والذرات 
معادلة التفاعل الكيميائي، انحفاظ العنصر  -

  الكيميائي والذرات
المول، األعداد :   مفهوم كمية المادة-

 الستكيومترية
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 16 منهاج العلوم الفيزيائية

  الكيمياء في الحياة اليومية: 2الوحدة 
  المفاهيم-المحتوى  النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة

ü  يعي أهمية المواد
االصطناعية  

وتنوعها في الحياة 
  اليومية

 
ü  يكشف عن

العناصر األساسية 
التي تؤلف مركبا 

  عضويا
 

ü  يعرف كيفية
تحضير 

واستخالص بعض 
 المواد العضوية

  
ü اآلثار يتعرف على 

السلبية للنفايات في 
 الصناعة الكيميائية

 
 
 

ü حول وجود مواد استهالكية ذات المصدر الطبيعي والمصدر االصطناعينشاط تمهيدي  .
 حاجة اإلنسان إلى الكيمياء من أجل اصطناع بعض المواد ألغراض اقتصادية

ü المكونة للمركب  التحليل الكيفي للكشف عن أهم العناصر الكيميائية :المركبات العضوية
 C,H,Oالعضوية 

ü تحليل وثائق لمعرفة: الفحوم الهيدروجينية 
استخراج البترول والغاز الطبيعي، تكرير (  مصدر الفحوم الهيدروجينية ومشتقات البترول -

  ...)، التركيب  الصناعي،لالبترو
التفاعالت الطاقة الحرارية المنتشرة من :   تجارب حول احتراق بعض الفحوم الهيدروجينية-

  و أهميتها كمصدر للطاقة
 للتدفئة، للطهي، للتلحيم، للحركة:  تطبيقات-
   االحتراق التام وغير التام-
ü الكيمياء التركيبية:  
  ),,,,,معطر الموز،(  اصطناع معطر -
  المعطرات والملونات الغذائية:  الملونات الغذائية  -
  )الكروموتوغرافي(فصل الملونات :    نشاط عملي-
  "الخزامى"زيت : استخالص الزيوت النباتية  -
  )حمض االسكوربيك( صناعة فيتامين -.  صناعة االسبيرين-.  صناعة الصابون-

  : مواضيع للبحث حول الكيمياء والمحيط** 
، التلوث البيئي من الصناعة )البلمرة( مشتقات البترول والغاز الطبيعي، صناعة البالستيك -

مواد التنظيف، مواد التجميل، األدوية، األسمدة، مواد المستعملة (والصناعة  الكيمياء -.  البترولية
  الكيمياء والمواد الغذائية-...) .  ،ةكمصادر للطاق

ü  المصدر الطبيعي
 لمركب يواالصطناع
الجزيء : عضوي

االصطناعي 
  والجزيء الطبيعي

ü  معادالت احتراق
  الفحوم الهيدروجينية

CxHy 
 
ü - تركيب واستخالص

واد بعض الم
  العضوية 
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  مجال اإلنسان واالتصال

  الضوء للرؤية: 1الوحدة
  المفاهيم-المحتوى  النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة

 
  

يفسر بعض المظاهر  •
الضوئية المرتبطة بظاهرة 

 . االنكسار
  
  
  
  
  
يتعرف على خصائص  •

وقوانين العدسات ويفسر 
 تشكل الصور من خاللها

  
  
يتعرف على مبادئ   •

   األجهزة البصرية بعض
 

ü  الصورة الوهمية لجسم مغمور :نشاط تمهيدي البراز ظاهرة انكسار الضوء
  في سائل

 :انكسار الضوء •
الماء، /الهواء( إجراء تجارب انكسار الضوء في الكاسر المستوي -

 انحراف الضوء ةإلبراز ظاهر) الزجاج/الزجاج، الماء/الهواء، الهواء/الماء
  وسطين شفافين مختلفينعن مساره عندما يجتاز 

 والوصول إلى مفهوم قرينة ايستخلص قانونا االنكسار تجريبي:  قانونا االنكسار-
  .االنكسار، ظاهرة االنعكاس الكلي واالنكسار الحدي

 األلياف - السراب-الصورة الوهمية لجسم مغمور في الماء:  تطبيق-
  ..البصرية،

  دراسة كيفية النحراف الضوء بالموشور -
  ,,,الرؤية بمنظار األفق، منظار الرؤية عن بعد،: طبيق ت-
 : العدسات •
 عن طريق مشاهدات ونشاطات تجريبية  يكتشف بعض خصائص العدسة -

  )صورة الشيء وخصائصه، التكبير، التقريب(المقربة والمبعدة 
   اإلنشاء الهندسي للصورة المعطاة بواسطة العدسة المقربة والمبعدة -
  بصر وتصحيحهاعيوب ال: تطبيق -

  :مواضيع للبحث** 
  المجواف، آلة التصوير  المجهر، المنظار الفلكي،-
 

 انكسار الضوء  •
قانونا :  انكسار الضوء-

  .االنكسار، قرينة االنكسار
 االنكسار الحدي، االنعكاس -

  الكلي 
   انحراف الضوء بالموشور-

 :العدسات •
  خصائص العدسات المقربة -

  والمبعدة
بالعدسة،  تشكل الصورة -

 قوانين التقريب والتكبير
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  الصوت : 2الوحدة
  المفاهيم-المحتوى  النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة

يعرف أن  §
الصوت ناتج عن 

 اهتزاز المادة 
 
 

يميز بين  §
األصوات حسب 

  خصائصها

...) لحيوانات، الموسيقى، الكالم، جرس،(باالستماع إلى بعض األصوات: نشاط تمهيدي •
  .نفها حسب مصادرها ويكتشف بعض خصائصهايص

 تجربة الناقوس المفرغ من الهواء بداخله مصدر للصوت للوصول إلى شروط انتشار -
  .الصوت في وسط مادي

  )لعبة الهاتف( انتشار الصوت عبر خيط مشدود -
 إجراء تجارب باستخدام شوكة رنانة كمصدر لألمواج الصوتية وانتشارها في أوساط -

  .ئلة وغازيةصلبة، سا
) في نابض، في عمود من الغاز أو الهواء(تجارب حول انتشار اضطراب في وسط مرن  •

طول (لمقاربة مفهوم الموجة الميكانيكية واكتشاف بعض خصائص الموجة الصوتية 
  ومالحظة ظاهرة التخامد, )الموجة، التواتر، سرعة انتشار، المجاالت السمعية

صوات مختلفة على شاشة راسم االهتزاز المهبطي تحليل بياني أل- : عمل تطبيقي-
باستخدام ومقارنتها لمعرفة بعض خصائص الصوت، مثل شدة الصوت، ارتفاع الصوت، 

  النبرة وعالقتها بالتواتر والسعة 
، أو ) ظاهرة الصدى(قياس سرعة الصوت باستعمال ظاهرة انعكاس الصوت   •

 ) مكروفونين (ملتقطي الصوت+ استعمال راسم االهتزاز المهبطي 
 :تطبيقات •
، تقدير )ما فوق الصوت( تسجيل الصوت وتركيب، اآلالت الموسيقية، التصوير الطبي -

السونار، التنقيب على البترول والتسجيل الزلزالي، تنقل بعض الحيوانات (المسافات 
  ,,,،)الدلفين، الخفاش(

  : مواضيع للبحث**
  .األذن مستقبل للصوت، عيوب السمع وتصحيحها -
  ... وسائل االتصال السمعية البصرية، الهاتف،أضرار الضوضاء، -

 
مصادر : الصوت •

الصوت، انتشار 
الصوت،شروط 

 االنتشار
خصائص  •

الشدة، : الصوت
ارتفاع الصوت، 

 . الرنة
رتبة مقدر الشدة  •

الصوتية المقبولة 
مقدرة 

 (dB)بالديسيبال
سرعة الصوت  •

 في األوساط المادية
 المجال السمعي -

االت غير والمج
 السمعية
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  اإلنسان والطاقة مجال
الطاقة في الحياة اليومية: 1 الوحدة-  

  المفاهيم-المجتوى النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة
يقدر االحتياج  §

في الطاقة الكهربائية 
 في محيطه

 
 

يطبق قانون  §
جول في وضعيات 

 مختلفة
 
 

ينشئ الحصيلة  §
الطاقوية لمستقبالت 

  مختلفة

ü حول إحصاء بعض احتياجات اإلنسان للطاقة من ألجل التسخين، شاط تمهيدين 
 ...االنارة، التغذية، التدفئة، التنقل، التسلية والترفيه، 

 نشاط حول تقدير الطاقة المستهلكة من رتب مقدار االستطاعة الكهربائية لبعض -
  P.t We =هالك    األجهزة الكهرومنزلية من قراءة بطاقاتها التعريفية ومدة  االست

 لبعض النشاطات اليومية لإلنسان ة  تقدير كلفة االستهالك في الطاقة الكهربائي- 
  )لعائلة، لحي، لمجمع سكني، وعلى المستوى الوطني(
االستعمال المنزلي، : تصنيف مقدار االستهالك في الطاقة حسب مجاالت االستخدام_ 

  ...وسائل النقل، الزراعة، الصناعة،
 ):انتشار الحرارة ( فعل جولظهرتجارب ت •
   في مصباح التوهج و في بطارية مدخرات خالل الشحن- 
   يفسر انتشار الحرارة في المستقبالت الكهربائية بفعل جول-
  . تطبيقات فعل جول المفيدة وذكر بعض عيوبه-
وقراءة الشدة المنتجة ) تيار القطاع( يستخدم مستقبل كهربائي مغذي بتيار متناوب -
  .لتوتر، والوصول إلى عبارة  قانون جول  في حالة النظام المتناوبوا
 دراسة بعض المستقبالت النشيطة في النظام المستمر •
  )المدخرات(المستقبالت  الكهروكيميائية  -
 DELالصمامات الضوئية -
 المحركات -

مقارنة اشتغال أجهزة تحتوي على محركات كهربائية في النظام المستمر والنظام 
   المتناوب

ü  استهالك الطاقة
 الكهربائية

 الطاقة واالستطاعة - 
  الكهربائية

 We=UIt  ,We = P.t  
الجول، : الوحدات -

 ساعي,الكيلواط
 
 =Q : قانون جول •

RI2t 
 
 :المستقبالت الكهربائية •
 تعريف المستقبل -

 الكهربائي
 عبارة االستطاعة -

الكهربائية الممتصة بين 
طرفي المستقبل في النظام 

 المستمر
 الحصيلة الطاقوية -

 لمستقبل كهربائي
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كيف نضمن حاجاتنا للطاقة؟: 2الوحدة  
  المفاهيم-المجتوى النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة

  
  
  
يعرف أن في اآللة  §

الحرارية ال يحدث تحويل 
 حراري كلي إلى عمل 

  
  
  
  
  
  
 ينشئ بمخطط  §

الحصيلة الطاقوية آللة 
  حرارية ويحسب مردودها

  
  
  
  
  
  
 

 
المحرك : ل من الحياة اليومية يتم فيه تحويل الطاقة من مكان إلى آخر دراسة مثا-

  الكهربائي
  )محرك+مولد( المحرك كمحول للطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية -
 + 1مولد محرك( المحرك كمحول للطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية -

  )مصباح+ 2محرك
ü التغذية المنزلية، التغذية ( محطات التوليد المحلية إنتاج  الكهرباء في: تطبيق

 )الكهربائية في السيارة
ü  اآلالت الحرارية: 
 استخدام مصادر مختلفة لتدوير منوب من أجل إنتاج الكهرباء ، التذكير -

 ,,,الماء، الرياح، العضالت، بخار الماء، : ببعض مصادر الطاقة
ا من القوى الضاغطة للبخار بتركيب  إظهار كيفية إنتاج عمل ميكانيكي انطالق-

 بسيط
 من التحليل الطاقوي للعملية السابقة نصل إلى المفهوم األولي لآللة -

  ) الجملة المحولة-نالمصدر الساخ-المصدر البارد(الحرارية
   مردود اآللة الحرارية-
 العنفة البخارية ومحرك االحتراق الداخلي :  دراسة بعض اآلالت الحرارية -
  ...محرك السيارة، الثالجة،: اتتطبيق •

   مواضيع للبحث
   تطور اآللة البخارية-

  .المردود، و أثر كل منهما على البيئة":  الديزل" المقارنة بين محرك البنزين و -

   
  
   التحويل الطاقوي -
 مفهوم التحويل الطاقوي -

  العكوس
   مردود التحويل-
   تقنية انتاج  الكهرباء-
  
  
  
  
الحرارية  مفهوم اآللة -

ضرورة (ومبدأ اشتغالها
  )وجود مصدر بارد

   مردود اآللة الحرارية-
  
   الحصيلة الطاقوية-
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  كيف يتم نقل الطاقة من مكان إلى آخر؟: 3الوحدة
 المحتوى  المفاهيم النشاطات المقترحة  الكفاءات المستهدفة

  
 يتعرف على كيفية نقل الطاقة -

  المنتجة في أماكن بعيدة 
  
  
ين مختلف العوازل  يميز ب-

  منهاالحرارية وفعالية كل نوع
  التحويل الحراريوعالقته بأنماط 

 
 
  

  
 
 
 
 

 

    
ü  نشاطات تظهر عملية تفضيل نقل الطاقة من مكان إلى آخر 
 )أو التقليل منه(أو منع التحويل )   تحويلها من جملة إلى أخرى(
حطة التوليد مثال نقل الطاقة الكهربائية  من م:  حالة تفضيل النقل- 

 بفعل جول في خطوط ةإلى المستهلك، دراسة كمية لضياع الطاق
  النقل

  مثال العزل الحراري:  حالة منع أو التخفيف في نقل الطاقة-
  وسرعة التحويل بين جملتين التحويل الحراريت تظهر ا نشاط-   *

  
تبريد ماء ساخن محاط ( الدراسة الكمية لعوازل حرارية مختلفة -

  )العازلة وتغير درجة الحرارة بداللة الزمنبالمادة 
اللباس، :  للحرارة في الحياة اليوميةةاستعمال المواد العازل: تطبيقات- 

، )التدفئة(العزل الحراري عند الحيوانات،عزل البنايات 
  ,,,، مقابض األواني المنزلية،)للمحافظة على حرارة السوائل(الترمس

  :مواضيع للبحث** 
  .تكلفةنقل الطاقة وال -
  . أنواع العوازل الحرارية واستعماالتها -

  
  
 
 
  

 
 
 رفع وخفض التوتر -

الكهربائي بين محطة التوليد 
  .ونقاط االستهالك

 
: التحويل الحراريأنماط  -

التوصيل الحراري، الحمل، 
  .اإلشعاع

 
   مبدأ التوازن الحراري-
 مفهوم العازل والناقل -

  .الحراري
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  )هندسة الطرائق ( منهـاج مادة التكنولوجيا 

  ثانـي ثانـوي تقنـي رياضيـات: المستـوى
  

  :مقدمــة  
  ة يف ـة املستعملـات األساسيـد املتعلم على التقنيـو تعويـاج هـدف من املنهـ  اهل       

  .هندسة الطرائق     

  هيدية املفاهيم النظرية و التطبيقية هلذا الغرض، جيب على املتعلم أن يكتسب يف مرحلة مت         
  األساسية يف تكنولوجية املخرب، و تعترب هذه املرحلة اإلنتقالية ضرورية لتحقيق اإلستعاب     
  . املستقبلي ملبادئ عمليات حتدث عرب خمتلف مراحل طريقة صناعية ما    

  :         تتدخل هندسة الطرائق يف قطاعات متعددة

  النفايات حلماية البيئـة مراقبة و معاجلة. 

 تكرير البترول و صناعة املنتوجات البيتروكيميائية . 
 صناعة األدوية . 
  من نباتات، طحالب من أجل صناعة مواد التجميلانطالقا أجسام استخالص . 
  إستغالل الكتلة احلية )Biomasse (  
 الصناعة التحويلية الفالحية الغذائية 
 معاجلة املياه. 
 ارات، التحاليل و املراقبةخمابر اإلختب. 

  

  

 



  

  :متفصـل املنهـاج  

  :ي بنية املنهاج إىل تغطية ثالثة ميادين هامة يف اإلقتصاد الوطـين، و هـيتـ ترم             
  .   الغذائي- الفالحي– كيمياء احملروقات –          املاء 
  :ال هدفنيكل جمل             

  حصول املتعلم على الكفاءات املناسبة لبعض التقنيات املخربية املتعلقة   أوال                        
  ألسس النظرية الضرورية،مبراقبة اجلودة مع ا                               

  . حتسيسه بالطريقة الصناعية عرب بيداغوجية املشروع                         ثانياً
  شاريع بالتقييم الدوري املرافق للتقومي التكويين املتواصل للكفاءات               تسمح هذه املقاربة بامل

  .         املستهدفـة
  

  

   

   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )مستوى ثاني ثانوي تقني رياضي  (  هندسـة الطرائـق-شبكة منهاج التكنولوجيا 
  

 .مقدمة لهندسة الطرائق -1
  
  مراقبة الجودة -  : الماء -2

  .اء البحر طريقة تحلية م-      
 

 :البترول و مشتقاته -3
  . التجزيئي للبترولتقطيرال -            

  . تحطيم الميتان و التحضير الصناعي لألسيتيلين-            

  . التحضير الصناعي للنشادر-            
 
 :الغذائـي-الفالحـي -4

  .حليب، عسل، زيت نباتي: جودة تحليل و مراقبة ال-     

   .اعية لتحضير الحليب، زيت المائدة، عصير الفاكهة، مربى الفاكهة الطرق الصن-     
  
  
  

  :الكفاءات المستهدفـة
  

 يكتسب المتعلم المفاهيم النظرية األساسية و الضرورية لفهم التفاعالت بين المواد. 

  يتحكم في التقنيات الرئيسية للتحليل الكيميائي و البيوكيميائي المستعملة من أجل مراقبة

 .في الصناعةالجودة 

  من أجل الحصول ) الشفهي و الكتابي ( ينمي روح المبادرة و البحث و قدرات اإلتصال

 .على ثقافة خاصة بالتكنولوجية الصناعية

 التعلمل التقنيات الجديدة لإلعالم و اإلتصال في عمليةستغي .  

  
   

 
 
 
 
  



  
  

  مقدمة لهندسة الطرائق
  

  شرات الكفـاءةمؤ  نشاطـات التعلـم   المفاهيـم–المحتـوى 

  مدخل إلى هندسة الطرائق 
   المراحل الثالث لطريقة - 1 

        صناعية
  تحضير المواد األولية -)   أ

  للتحويل      
  تحويل المواد األولية-)  ب
  فصل النواتج و تنقية -)  ج

        المنتوج الرئيسي
  

  تتم المراقبة و التحليل في    * 
    كل مرحلة من المراحل الثالث

  
   مفهوم العملية األحادية-2 
  

  إنجاز رسم مبسط عام
  لطريقة صناعية

 يميز بين المراحل -
  الرئيسية لطريقة صناعية

  
   يعرف العملية األحادية-

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراحل الكبرى لطريقة صناعیة

 المرحلة األولى:
تحضیر و إيصال المواد 

 األولیة

 المرحلة:
تحويل المواد األولیة إلى 

 نواتج

  :مرحلة الثالثة
  فصل وتنقیة

 تحلیل ومراقبة
 



 المـــــاء: المجـال 
يدرك أهمية مراقبة جودة الماء ومعالجته والحفاظ : الكفاءة األساسيــــة 

 ه كمصدر للحياةليع
 

 النشاط العملي التدرج

  
  عمليات الفصل : الوحدة األولى

   سائل -فصل مزيج صلب ) 1
   التركيد1- 1
   الطرد المركزي 2- 1
   الترشيح 3- 1
   سائل–فصل مزيج سائل ) 2
   اإلبانة1- 2
   التقطير2- 2
   االستخالص 2-3
   
 تعريف مختلف وحدات التركيز: الوحدة الثانية 
   التركيز المولي و التركيز الكتلي لمحلول مائي - 1
   النظامية و المكافئ الغرامي- 2
  
   التحليل الحجمي :الوحدة الثالثة 
  مبدأ التحليل الحجمي ) 1
  طرق التحليل الحجمي ) 2
   المعايرة بالتعديل 1- 2
   المعايرة باألكسدة واإلرجاع 2- 2
   المعايرة عن طريق تشكيل معقد3- 2
 

  

   :ألولالنشاط ا
   سائل–فصل مزيج  صلب 

   
   :النشاط الثاني
   سائل–فصل مزيج سائل 

  
  :النشاط الثالث

  القياسية  تحضير المحاليل
  :  انطالقا من جسم نقي - 1
   انطالقا من جسم غير نقي- 2

   :النشاط  الرابع
 تحضير المحاليل القياسية باستعمال 

  )Prépasolباستعمال البرمجية (المحاكاة 
  :لخامسالنشاط ا

  لماء الحنفيةTAC  و TAتحديد  
   :النشاط السادس

تحديد القساوة المؤقتة و القساوة الدائمة 
  للماء 

   :النشاط السابع
  معايرة الكلور الباقي في الماء

 
   حول طريقة عمل  توثيقي بحث* 

   محطة لتحلية ماء البحر
 

 
 
  



البترول و مشتقاته:المجـال   
عة البتروكيميائية أهمية بالغة في االقتصاد الدولي ومن بينها للصنا:الكفاءة األساسيـة 

على المتعلم أن يميز بين مختلف مكونات البترول .                        تكرير البترول 
                          المتحصل عليها من برج التقطير

 

 النشاط العملي التدرج
  الفحوم الهدروجينية :الوحدة األولى

   :الفحوم الهدروجينية األليفاتية) 1
   غير المشبعة- المشبعة     ب -    أ 

  الفحوم الهدروجينية اآلروماتية ) 2
  الوظائف األكسجينية : الوحدة الثانية

  الكحوالت)1
  األلدهيدات و السيتونات)2
  األحماض الكربوكسيلية)3

  التماكب : الوحدة الثالثة
  المماكبات المستوية) 1

  . ) الوظيفية- الموضعية-لبنيوية ا(      
 المماكبات الفراغية) 2 

    )  الضوئية- الهندسية (      
  التقطير التجزيئي للبترول: الوحدة الرابعة

  ما هو البترول) 1
  تكرير البترول) 2
  التقطير التجزيئي للبترول) 3

   في   األسيتيلين تحضير:الوحدة الخامسة
   الصناعة

  الخواص الفيزيائية )1
  تحضير األسيتيلين ) 2
  أهمية األسيتيلين )3
 
 

 
دراسة فعالية البروم  : النشاط األول

على الهكسان والهكسن الحلقيين 
(chemlab بالمحاكاة) برمجية  

 
 
 

تحضير األسيتيلين في  : النشاط الثاني
 المخبر و تنقيته

 
 

يكشف عن الخواص : النشاط الثالث
 المرجعة لأللدهيدات

 
التقطير التجزيئي  : النشاط  الرابع
  )  Chemlabبرمجية(للبترول بالمحاكاة

 
 
  حول المنتجات بحث توثيقي * 
 الصناعية لتقطير البترول 

  
  
  
  



 الفالحي الغذائي:  المجـال
يشهد قطاع الصناعات التحويلية الفالحية الغذائية تطورا : الكفاءة األساسيــــة 

 التحضير الصناعي و يراقب جودتها ويصدر سريعا،على المتعلم أن يترجم ويفسر عمليات
 حكما عن بعض قيمها الغذائية

 

 النشاط العملي التدرج

  

مراجعة الوظائف األكسجينية  : الوحدة األولى

  النشاط الضوئي  : الوحدة الثانية
  الكيرالية) 1
  المماكبات الدياسترية ) 2
  تطبيقات) 3
  النشاط الضوئي) 4

   ات  السكري:الوحدة الثالثة 
  تعريفها ) 1
  األقسام الرئيسية للسكريات) 2
  بنية السكريات األحادية ) 3
  الخواص الفيزيائية ) 4
  الخواص الكيميائية) 5
 السكريات المركبة) 6
  السكريات المتعددة ) 7

  األحماض الدسمة : الوحدة الرابعة
  تعريفها )  1
  أنواعها) 2
  خواصها الفيزيائية) 3
  خواصها الكيميائية) 4
  
 

  
   :النشاط األول

       تقدير الحموضة لحليب
   : النشاط الثاني

  الكشف عن السكريات المرجعة
  

  :النشاط الثالث
تقدير تركيز السكروز في محلول 

  Polarimétrieبالطريقة االستقطابية 
  

   :النشاط  الرابع
معايرة الالكتوز في الحليب بطريقة 

Bertrand    
  
 
  بحث حول طريقة صناعية  *
  لتحضير الحليب)  1
  لتحضير مربى الفاكهة) 2
  لتحضير عصير الفاكهة) 3
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�ج ا���������� ھ���

�����  
  

� ا����� �!/
; ا:���ا��� �ا��9!ھ �0+9!ءات  ��ف إ 5!ء ���3���! ��!ر��ا�أ#!#! و(1 ھ0ا ا��

وع  ������ +ا?�+�
و', ا?�+�
و/�<ا�+�
�!��� ، ا>#!#�� (% ا���3ت ����< و ا��D!ت ABC @�5ات 

����F /�!ط!' ���3�ا:#�روح  
��B' %) 0��و ا���!درة  �� ا���G       
          %�Dا? 3م ا I�  ����' ��
K�B,أداة أ#!#�� (% درا#� ا��+����*�� ا�������, ھ0ه ا�5  

�� �!#���!ل  ���0 �!? ����
M �����!ت ا��� Bب ا�!��#)CAO   (  ����و ا��.    
� ط��ح  ����!ء !ءاا�+9          �!/
���� � ���د  � Iإ� OPف ا������  Q�&ت ا���!��� ا��0"�رة  و


&!Rا� ��*����+' M���ل  ��S I!دة ا��+!��ر!  ھ0ا �.   �I '�ا(1 R�� 0��T ا��3�+�� G��*
'  T+
����!ت ��Rودة �T *�� ، و � ������ا��P ا��را#� ا��! I�  T
ة ، U!در���� ��*����+' �)!�V و

���' 

"�  �I  ;ا���!ء  �I ا>�T�� ���S %) O ا�����; ا��!م و ا��+����*% �T *�� أ@
ى، �����
 أ@�

 .  ا��9+�

   
           %) ���U رف!��9
ض  �I ا��3���C 0!زة 
وري '���T أن ا/�!ز ھ0ه ا>ھ�اف &  T� G/ا

ا���اد ا������، و ا��9+�
 ا�0ي ذ"
/!ه #!��!  : ��% �Uرة ا�����;  �I ا:��+!ر، Z�C أن  ھ0ا ا���ف : 
  G�&و ��� ذ�< و ، A���M ا��&M ا� ;�U\ا�� G����' T+� T+� ، G]��� T+��B!ر ا��!��� ��+�ن  I�

     O���B�ا� %) T
�T ا����+  
 


 درا#� ا>/^��  ����د '+����*�!ت  و ����F ا� �!>/^�� ا���D ا���! �� أو ��!ر��ا�         �  T�+�
5
ة B�ا>ھ�اف ا� Iإ�  !�!�' A���B' ، !��/�+� . �+'
� ;���' ;
 ��R��1 ھ0ه  ا>ھ�اف ��������1 ا>

��! �I درا�
 ا��% /�!د(�!  P!!رب   .#�  ا����ضھ0ا ا��
9��ون ا��< ، ا�
[�� (% ا?ط3ع  ��  
) 
،  و ذ�<  G� O�B ا��9; وا:/��!ج (% ا��G����'. _�R %ا�����0 و أV!ر ذ�< '��9R ھ0ا ا>@�


P!��ا��+����*% ا�.  
 ��B0 ا��� ���Dدرا#� ا>/^�� ا �ا�V ��/!a!/�ي �!#���!ل ���!ج /
ى �T ا�`
وري و ���م   ��ا

� ا��ورة !�/ �!] Iإ� GB9/ I�� T+� ���ا���ـ Z�C T� '�5ري 
 

%� !� >�0� %��/:  
'O��R وظ�d� %9/^�� ا���D @3ل ا���B ا�V ��/!a!/�ي V; ا������ إ�I وظ!�F ا��% /��!و��!  •

���U�9 د��  
•  T���ا� Oa�  ا#���!ل ا�����!ت @�5ة ���5ة 
  )د د أ ع ت (��O درا#� أ#!�A ا���O و ا���FU '���� إ�I د •
��!ت ا������ و ا:��+!ر  •
(% ا���B ا�a!/�� و ا�V �a�!a!/�ي �B�!ح  CAOا#���!ل /e9 ا���

G� O�B ا��9; و "AB ا��d� QU#�!ذ  !���R_ ا���O و ھ0ا  e9/ %) !ء�0 �!�������� 

اAU و  ا#���!ل •�� ا�D% ا���! % ��ا�� ا���+
و�
�R����Dا>/^�� ا %) ;+ 
•  T  %U!و ا�� !��^�� %) %�Dا>#!#�� ، ا#���!ل ا? 3م ا M�&(% ا���ا ���ا> �!ل ا����5

�T ط
ف ا>#�!ذ 
S!��% ا��ھ!ن ا����5
 . ط
1 ا��

 ا����%  •�
وع و ا/�!ز '��5�% �������� �

وع �+O '���0 أو (�ج �T ا��3��0 ،درا#� /^��


ا��U ا>#�!ذ���% إ�I ا��^!م ا� QR' O+و ا� %�D .  
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� ��
�ج ا���������� ھ���


ة +) ��B���;���'  I�  !ء�!رب �!>/^�� و ا���9!ظ ا���C!� إذا ،M#ا��+����*�� ���^�ر وا
� M�ا����B ا��!��� إ�I  ا�+9!ءاتا���!�e ا���Rدة �T  '��ف ، �!�+9!ءات ��!ر�ا�� *����ا[�'�ا(1 

5
ةB�غ ا>ھ�اف ا����:    
  

  ? 3م،  ا:'�!ل و ا#�3hل ا�����Bاتا���رة  �I ا   1ك

��&�ع ا��را#� (% ا��^!م ا����%   2ك %��' 
�  'O��R '�^�; /^!م '��% أو  �


ف (% /^!م '��%  �  3ك�'I  F�!ا/�!ز ا��ظ K�B' %ا�� �ا���!"O ا��!د

   .ا���*�دة


 ا����% ��&�ع ا��را#� (% ا��^!م  4ك �  'O�h�' O��R ا��^!م ا����% أو ا���


ا �! ���5!ت د(�
 ا��
وط   5ك� _�B� %��' A�"
 ا/�!ز '

�%  ا�+9!ءاتھ0ه  !� %) �R&��:  
    

-  Iض ا�+9!ءة ا>و�
���رة ا�����I�  0 ا��T  ZR ا������!ت �!#���!ل "O ا�5
ق    T��' %���
�Oa ا��+����*�!ت ا����ة  �ا�+�#3+� �a�R3م و ا� j�  3تPوا���ا  

     
�O��R '�^�; ا��^!م ا����% ا�D% أو [�
 اI�  %�D �!ءة ا�a!/�� '��; '\ھ�O ا�����0  
ض ا�+9  -

 �����B�1 ا��+����*�� ا��U�' ى ا��ظ�9%، أي ��ون��B�  
     
-   Iإ� !�&
  ABC %�
' �a�!aإا�+9!ءة ا� F�!وظ Iت ا�����0 '���� ا��^!م إ�!�/!+��� 
9'  O��R' و

!��� �Cوا O" O�h�'  
      
-    O���رج (% '�1�U ا��O��R ا��ظ�9% ا��! Mا�
�+�/ ت��^!م ، و ا��U3!�ا���� ا� F���� T��! و ،G'

+�
 و ���B;!أ��B����� � ذات #��ك  Iل إ��P��� k��ا��� ��/  
 

ض  -  �B�+�'G (% إ��اع و ا/�!ز !ا�+9!ءة ا��!��B و ا>@�
ة �+T أن '�
*;  �!#���!ل ا�����0 


 '�� م/^!�  .% ��B_ آ�% أو  [�
 آ�% أو *�!ز ا��R+;أو  �
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  '���B ا�+9!ءات
  
  ا���رة  �I ا? 3م،  ا:'�!ل و ا#�3hل ا�����Bات   1ك -
  ا��
	ل و���ق 1- 1ك
  ��ث �ن ���و��ت 2- 1ك

  ا>ھ�اف ا������
  

• 
 ا�`
ورP!% ، ا�����!��^!م ا��� ��1 ا������!Vا�� T� � �����O�h ��9; ' �ا�9
ز (% 
 .ا��^!م

 .�I ا���!�k ا�`
ور� ا������� �!��ظ!�F ا�����ةا?S!رة إ •
• M/!��!ت ����� (% وV!�1 ا����� .إ�!د 

 ا:/�
/Q وا���Pل إ�I ا������!ت ا��
ادة •�  ��#!�� ����' �h�� ار�C اء
 .أ*
•  �����B�ة ا���*d�  Oa� . ا#�3hل ���5!ت ا�+�A و ا:@��!ر ا>

 ا� •P!1���� ���('���� ا��� !���  O�R��ت ا�!� .ا�����
• !�  .  و '�O�h ا��^!م ;ا������� �!���!�k، ا���^� تإ�!د (% ��اMU ا:/�
/Q، ا�����

  ا���!رف ا���!#��
1( %�!�
�5 ���! � ا���!د ا?�+�
و/% و ا�+��'
  .'���� ��T ا��
"!ت ا�+�
ى ا��
2( +
�
(� ر��ز و ط
ق ا���
ف  �I ا���!د ا>�� .رو�% و ا��!�!/%، ا>و%
3( ��B/
 ."��!ت '���� ا/����� و (
4( !���#!� %�D3ل أداة ا? 3م اh�#لا Q/

اص ا��`�hط� أو ا:/�U<ا  .  


وط ا�����;S  
�T ا��V!�1 ا������ ،�Pر (�'�[
ا(�� و � ����
اص �`�hط� / ��ى ا�����0 Uأو أ 


 ا����% •��T ط
ف ا��� ���R�ا� ���  ا��ظ��9 ا��!

ا���^ •� �; ا��ظ�%9 ����
• 
����� ���!�
  ا���!�k ا�+�
• 
�  ا���55!ت ا���+��� ����
  ��C!ت ا������!ت  •
• �/!��  ��C!ت ا�
•  A�" ط�، و�h`�اص ا�
U<ا T� � ���� ،Q/
����ة �!���!د ا�D% و �S+� ا:/� �C!B�


 ا����% ا���روس�
ة �M ا���S!�� 

ة أو [�S!�� �U3�� 

 ا�����;�!��  

�A أن - +I�  درا!U ن�:  

 ا����% -��9�  O�h�' T ا���S �P3@ ا/�!ز  
  ذ"
 ا��ظ!�F ا�����ة  -

ح �B!ر ا��!دة ا>و��� ا���!��� -S  

 ا����% -�  '�O�h ا���

 ا����% -�  إ�!د @�!�k ا���
- G)
�' QR' � �&��ا� 
P!ا��� I�  _�) ا�"
� O�hا��� T  ل!C ض
  ;��'  
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� ��
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 ھ0ا ا��
ض �A أن ��T أن ا�����0 '����� O��OP إ�I (�; ا���^�; ا��ظ�9% و ا���O�h ا��!
  .ا����%

�
ا��
ح ا���
وض �A أن +�ن ���; ABC در*� ا������ ا��9
و&� �T ط
ف '�O�h ا��� 
  ا����% 


 ا����%، و �ا���ف ا����^
 ھ� S O" O�U%ء أن �5% ا�����0 د��O�h��� G��) T  O ا���
Vا#�5 ا���� G��h�' أو G�!���#ة @!ر*��ا� !B�  .!�1 (�_ ��ون 

�
اء ا�BR!�!ت ا���د*? 1�!Vا�� T� k�!��T *�� أ@
ى �A أن +�ن U!درا  �I أ@0 ا��  

 

��&�ع ا��را#� (% ا��^!م  'O��R '�^�; /^!م '��% أو   2ك - %��' 
�� 
  ا����%

  ا����!ل ا�وظ! � ���ظ�م أو �����ر ا�����  1- 2ك
  م أو ا����ر ا����� ���!ل �!ر �"
!ل ا��ظ� 2- 2ك

 ا>ھ�اف ا������
• Gإ�� %���
 ا����% و وظ�G�9 (% ا��^!م  ا�0ي �
ف  �I ا����'  
�T أن ���O ا���^�; ا��ظ�%9 R�1 وظ��9 ا:#���!ل • 1�R'  
• ���
 ا����% �!#���!ل ا���ارز�  'O�h�' O��R ا���
• O�hا��� 
����F أط�ار #� T���'  
  '���T ا��!دة ا>و��� ا���!��� •
• �� 
9' F�!وظ Iا��^!م إ� ����'  
• F�!ا��ظ F���� T�� ت!U3ا�� M&و  
���+O و ��!ن '�^��% • %)
C O�a�' ا#���!ل  
  و&M ا:���ا�!ت •

 ا���!رف ا���!#��
  ھ�+�� /^!م آ�% •
�9!ھ� •; ��
  (% ا���15 ا���
• O+���ا� %)
Rا� O�a�ا��  
  ا���!ن ا���^��% •
• T���ى ( ا���B�1(  
  ) Actigramme(   ا���S.A.D.T   �5Bا�������  •
���9م د(�
 ا��
وط •  


وط ا�����;S 
  : ��ى ا�����0 


 ا����% •�  ا���5_ ا��ظ�%9 ����

 ا����% •�  وظ��9 ا:#���!ل ����

 ا����%)       sagittal( ا���!ن ا���5�%  •�����  
�\@�ذة �T د(�
 ا��
وط • ����' k�!�@  

 ا����% •��T ا��� ;BU أو O���  
•  
����  T ا���!" 1�!V%و��ا��  
 أ*��ة ا���!س •
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 ا�����;�!�� 
I�  درا!U 0��ن ا����+  : �+O وظ��9 �A أن 

  ر�O�9� !�5  ا���!ط ا���!#A ���ظ��9 •

 ا���ا@ •��!د ����'O �':�R' _�/ !رج،  ط�����! و�و ا��!   

"�� دون ظ��رھ!، '�&�K ا��ظ!�F ا��ا@���  •�  إذا "!/Q ا��ظ��9 

!`  و�G��  A أ
•  O�a�' M&و��ا�� 
����+���hSd� O ا�����ة (% ا��� %)
C% 
• G���
*�� ا���o� O�a 5!ء @�ارز'  

 ا����% •�  ذ"
 أ/�!ط '�O�h ا���
•  O�hا��� OCا
� O+� ���5��ا���!د:ت ا� M&و  
• !���h��� A#!��ا� T���ا� M&و ،����� ���hSأ O+�  

 


ف (% /^!م '��%  �  3ك -�'I ز!�/!� K�B' %ا�� �  ا��ظ!�F ا���*�دة  ا���!"O ا��!د
 ��!!ن ا�*!�(ل ا���د!' ا��� ��&ز �$��ف ا�وظ��ف  1-3ك
   ��!!ن ا�*!�(ل ا���ظ!�!' ا��� ��&ز �$��ف ا�وظ��ف  2-3ك

  ا>ھ�اف ا������
•  !�� ��)

 ا��P!ا���09ات و ا��� ،_U3�ا� ���hSأ O+� T��'  
•   ا��@�ل و ا��
وج 
و&M ا��U3!ت ا���*�دة ��T ا���!د
• T��' �����B�ا� ;+Rع أو أ/�اع ا���/  
• O���B�ا� ��U!5ا� 
 و&M ا���!د

 ا���!رف ا���!#��
  ا�����!ت •

 ا���15 ا��
��ط   •P!� )câblée    (��
  )   microcontrôleur(و ا���
•  % !��� ا��
  )  API(ا�D% ا���
 ) contacteurs, distributeurs) (ا��3�e، ا���زع( ا���09ات ا�����رة •
���ا���( ات ا���09 • 

"!ت [�R� )@�5ة، ا�
ا(�!ت  /@�5ة -
  ا�����5!ت •
 ا�+�
�!��� و ا?�+�
و/�� تا���55! •
 د(�
 ا��
وط •


وط ا�����;S 
  :��ى ا�����0


 ا���� •�  %وظ��9 ا:#���!ل ����

 ا����% •����� ���  ا���55!ت ا��ظ���9 ا��9
  جا���ارز��� أو ا���!ن ا���^��% �M '��; ا���ا@O و ا���!ر •
• �����
 ا���ا@O و ا���!رج 
 ا����%، ��!د�  ا���55!ت ا���+��� ����
•  ���

 ا���P!���!� ������ت ا�!���
  ا��
• �����B�ا>*��ة ا� ���!U 
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 ا�����;�!�� 
I�  درا!U ن�+�A ان  :  


 ا��B!ھ�� U% ا/�!ز ا��ظ��9 •P!ا��� T���'  
• O���B�ا� 
�
 /�_ و �U�� ا���
�'  
• /
� و ا�����I�  1 ا�5
�� ا����B��� :/�!ز ا��ظ��9 ا���رو#� (% K�&�' ��!C ا���!

���
 ا���+��   ا���
 


 ا����% ��&�ع ا��را#� (%  4ك -�'O�h�' O��R ا��^!م ا����% أو ا���
  ا��^!م

  و.- ا��	,�ت �!ن ���د!ر ا�د$ول و ا�$روج  1- 4ك 
  و.- ا��(!ف ا��و&ود �!ن ا�وظ��ف ا�������'  2ـ 4ك
  ا���دال ا�*!(�' ا���د!' أو ا���ر�&' ���ظ!م ھ!(�� آ$ر  3ـ 4ك

 
  ا>ھ�اف ا������

• ��&!

 ا@��!ر ا���09ات ABC ا��ظ��9 ا��B�� ����5! �ة ا>#!��A ا�
�'  
����F ا��+����*�!ت • 3���B� ;+Rض أ/^�� ا��
                                             

 ا��% '�� •P!ا#���!ل ا��� G5�R�  \  T�� �U3 ا��^!م و 

���!رف ا�����Bةا  

  ا�����!ت •
�)    câblée(ا���15 ا��
��ط   •�
  )   microprocesseur, microcontrôleur(و ا���
•  % !��� ا��
  ) API(ا�D% ا���
 ) contacteurs, distributeurs) (ا��3�e، ا���زع( ا���09ات ا�����رة •
���ا��� ( ا���09ات  • 

"!ت [�R� )@�5ة، ا�
ا(�!ت / @�5ة  -
  أ/^�� ا"�B!ب ا������!ت •
 ا�+�
�!��� و ا?�+�
و/�� تا���55! •
 ا��ظ!�F ا:�+�
و/�� •
���Bى  • T���2ا� 
•  FUو ا��� O�ا�� A��!#درا#� أ Oد د أ ع ت(د��( 
 د(�
 ا��
وط •


وط ا�����;S 
  :��ى ا�����0


 ا���� •�  %وظ��9 ا#���!ل ا���
• ���
 ا����% ا���55!ت ا��ظ���9 ا��9����� 
  ا���55!ت ا���+���  •
����ات '���� �\@�ذة �T د(�
 ا��
وط • 
 "�A ا����5!ت •
•  �����B�ا>*��ة ا� ���!U  
���!ت ا������� �!������  •
  *�!ز ا? 3م ا�D% و ا��
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 ا�����;�!�� 
I�  درا!U ن�+�A ان  :  


ات ا���*�دة (% إ/�!ز ا��ظ��9 •�h��ا� I�  ف
�'  
��!د:ت  • M&وجو

 ا��@�ل وا��  ر�_ ��!د
���� تو&M ا���!/! • ����  ا��ظ��9 ا���5ر ا���5�% (% إ/�!ز !ا��
�T ا��+�T�� F ا��5ا�1 ا����ا��� • 1�R'  

 ا��@�ل و ا��
وج،  تو&M ا���!/! •��!د T�� �U3ا�� !R&��  
  'R�1 �!������ �!#���!ل ا���5_ ا��ظ�9% أن ھ0ه ا>@�
ة ����ة •
• �
ا �! � T���ا� M&وطو
  ���ات  د(�
 ا��

  
 


ا �! ���5!ت د(�
 ا��
وط   5ك -� _�B� %��' A�"
  ا/�!ز '
  و&M ا���55!ت ا?�+�
و/��    1ـ 5ك

  2ـ 5كh��
 ا���9!ت ا�`
ور� :/�!ز /��ذج �/  
  و&M و إ/�!ز ا��ارات ا����5 �  3ـ5ك

 و '��R��!  4-5كP!س ا���
h� م!�U 

  ا>ھ�اف ا������
• B�� _5��ر#; ا�%�Dة ا? 3م ا� !  
•  ��
��  '���� '�O�h ا��
"�A  ا���ا(1 ��ا�5# 
�K�R ا>@5!ء •' ،O�hا��� ����رات ا����م ا���!#�� ?/�!ز '!Sاع إ
  ا@��!ر أو ا@�
• %�D55!ت ��ا#�5 ا? 3م ا�و ر#; ا�� 
P!س ا���
]  
•  
P!ا��� ;�R�' ،� ��5�أ/�!ز ا��ارة ا�  

 ا:I�  � !5�# ا����� •P!�  A�"
'  

 ا���!رف ا���!#��
• � ��5�  أ#!�A ا/�!ز دارة 
� إد@!ل ا���55!ت، و ا������ •�
ا�  
• 
P!ا��� ��*����+'  
  ا�����5!ت •
  ا���09ات ا�����رة •
  ا���09ات •


وط ا�����;S 
  : ��ى ا�����0

  د(�
 ا��
وط •
  ا���55!ت ا��ظ���9 و ا���+��� •
• ������ ����� ���Vو  
• _�
�+!ن ا�  
��!ت و&M ا���55!ت، ا������ و إ/�!ز ا��ارات ا����5 � و  *�!ز •
��ا? 3م ا�D% و 

��!د O"!ھ� I�  O�R'  
�+!ن ����!#!ت • 
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 ا�����;�!�� 
�I�  A ا�����0:  

    -  I�  ي��R O�!" F��  :أ/�!ز 
• O+5_ ا�����  

س، B' ���!U!وي ا�+��ن(���O ا���9!ت  •h5_ ا���،
P!ا��� ���!U)équipotentielles (    ،

  ...)إS!رة ا��R+; ، إS!رات (% ا���
ج


ام ����ات د(�
 ا��
وط -�C!� � ��5�ا/�!ز ر�_ ا��ارة ا�  
�T ا���O�h ا����، '�K�R ا>@5!ء - 1��R' ا@��!ر و  

"�I�  A ا���+O ا���09ات و ا���09ات ا�����رة  -'  

  ا����5 � ا���5�B  ة�+T ط�A ا/�!ز ا��ار 
!ءة ا���ف ا����^
 ھ� ا��\"� �T أن ا�����0 �R+; (% ا��
اOC ا������ ?/�!ز ا��ارة (% ھ0ه ا�+9

 %�D!ن ا#���!ل ا���!ز ا? 3م ا�ا����5 � و إ'  
�T ا�`
وري ا>@T�  %) 0 ا: ��!ر /� �� ا?/�! e�� G/زا  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��

  ��� ا��ط��� وزارة ا��

  

  

�ا� ا������  �ط��� ���
ا

���  ھ��#� "�
�!��� ا����� � ا����

  

  

  

  '��% ر!&%: ا�����

���!�

ع: ھ��#� "�) 

���!ج �!دة: '+����*�! 

��/!aا� ��Bى:ا���B�ا� 
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� ��
�ج ا���������� ھ��� 
 

I- �3ظ�' ا�2!'ا   
  

 ا��&م ا����� ا����وى ا��"�ط ا��دا6و&� ا�( �ءات ا����ظرة
ة ��� �ر�	
 ا�و���ق ا�	و�
 ��	�ف ا��در •

 ا����� ��ظ�م آ�� 
�ن ا�	د�ل و  •� 

 ا�	!� 	���#د�د ا�	�دة ا"و�

 ا�	�رج

 ا��#��ل ا�وظ�%� ��ظ�م آ�� •�� إ���ع طر
� رف ��� 	���ف أ�زاء ا��ظ�م  و � ر�ف  •

�,�%� وظ
�� ���ظ�م  •� ا!��راج ا��	��ل ا�,

 

  �9 �ظ�م ��!ن

 �% ل ا�� •%�  .�ط�و-�ل �ل وظ
• �,��
 	 ط��ت ا�د�ول و �ر��ا�	�دة، ( �!	

 )ا�ط�1
، 	 �و	�ت 
���ف 	را#ل ا�د�ول •	 
 ا!��راج ��1	
• �%� إ�.�ء أو إ	�ل ا�	�طط ا�وظ
 

 ھ!(�' ا��ظ�م ا��2
  ا��	طر -ا�	13ط -ا�	�%ذات –ا��#م  -
�%�ت  - )Interface(ا�	

  د9�ر ا�"روط
   ��SADTوذج 

- 
 	%,وم ا".4و�
 	%,وم و�,
 �ظر -
- �  .طط ا��.�ط	

 

24 !# 

 
  

II- %�)ا���15 ا���ا  
  

ا��R;  ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
% !Bا� 

ون ا���	�ذ �1درا ���   �:  
  

•  
���#و�ل �دد 	�وب �5 ��1دة 	 
  إ�� �دد �5 ��1دة أ�رى

  

ا!� 	�ل ا�8
 ا�#�!�
 ��#و�ل ا"�داد  •
	ن ا� .ري إ�� ا������، ا��	���، 

  ر و ا� سا�!دا!� �.
  

•    
�
 	 �دة ����
 	�ط��� و�ض ��
 
 	�!ط

  
ر�ط ا�	 �د>ت ��� 	��د ,ر���� أو  •

  إ��رو��
 

#!�ب و إ���ز ��� 	��د 	�ر1��ت  •

�ط!� 

   �ظ�م ا���داد 
�-��ص ا��ظ�م ا������  -   
ا� �13ت ��ن ا������، ا�!دا!� �.ر                                                -  
  B.C.D ا��ر	�ز   -  
  GRAYا������ ا>� �!� ا��ر	�ز -  
  &�ر �ول 

 ���		�!�ت و ����وا��ت �  ا�دا>ت ا�	�ط�
  ���!ط ا����د;ت ا���ط�!' 

  -  
�
 ا���ر��  ا�طر
  و�دول ر�  -  

!# 16 
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III- ������
 ا���5���  �O+S I دارة P!ا���  
  

 ا��R; ا���R� % !Bىا� ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة

ون ا���	�ذ �1درا ��� �:  
 و�TTL#د�د �-��ص ا���و�و���ت -

CMOS   
�.رح   Data Bookا!� 	�ل   -


 ا�	��زة 	ن طرف دارة %�ا�وظ
 	�د	�
 �5 ا�	�طق ا��وا��5

�ت ذات  4ا���ز ��	? أو ط�رح   -�
  CMOS أو TTL �وا��ت 

- 
 ا!� 	�ل ��	? ذات دارات 	�د	�

- ��ن ��� 	��د �5 �	? �دد�ن ����
 
� ) CMOS أو TTL(  ا���و�و�

 
�ن ��� ا�	��د �5  -�طرح �دد�ن ����

 
� ) CMOS  أو TTL   (  ا���و�و�
 
  Data Book�.�ط�ت ا��#ث ��!� 	�ل  -
  
 

  
  CMOS(و )   TTL(  ا��(�و�و&!'  
(  

        
  ا�&��- 
  ا�ط�رح 
 

6 !# 

 
  
 

IV- ���
��� و (< ا��
 وظ��9 '
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ���!ط ا���ا[�*%ا ا�+9!ءات ا����^
ة
•  Aو�	ت و �	و� 	ب ا��� ر�ف دور 	��

  ا�	 �و	�ت، و .رح دور 	���ف ا"1ط�ب 
	و�A ا�	 �و	�ت ��ث و  -ا!� 	ل 	���ب •

 ا!����ل ا�	 �و	�ت
�طط 	%ك ا��ر	�ز  •	 ?CوBCD- ري.� 
أ!��رج �#م ا�	ر1��ت 	- د 	.�رك أو 	,�ط  •

�ت ا��ر	%	 
�ز	.�رك �وا!ط BCD ?�! إ��
 1ط? 	وCو�
 ��� ا��!�!ل  

�ط 	ن ا��وع �����  !�ر	زا!��راج �-	�م 	 •!�
 � �
 /ط�� ����� ا� �!� �وا!ط
 �وا��ت 	�ط�

  
�ت ا��ر	�ز •�ب ��� ا�	��د 	% BCD �ر

�#و ا� .ري و !�? 1ط? 	�#م 5�,� � داد 
 roue codeuseأو � ��
 	.%رة 

��� رف ���  Data bookا!�34ل   •

���ف ا�دارات ا�	�د	�
 ا�	را�5	. 

  
�!ت �9  8و  ��4�$ب و �و&= ا����و��ت  

  CMOS و TTL�(�و�و&!' 
 
  �"ري -BCD � ك ا��ر�!ز 

  
  إ�@ ��- ,ط- �BCD ك ا��ر�!ز  

  
 )transcodeur(ا����ر�ز  

  
10 !# 
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V- 
��B�ا���!ر ا� %) ���!�
 ا��ارات ا�+�
  

 ا��R; ا�B! % ��ىا��R ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
  

��درا ���  ���  :���ن ا���
  
ة ا����ر %$ دارة !���ن �  �	و!�  •&  ��'! 

 
ا��,ال )��ذج !*�� ����ذج )�ر!�ن و  •

  ا�'�-
 

• �����	
��� %$ دارة �'�.�  1.�ب ا�/��� ا�
 

  1.�ب ا���!	ات و ا����رات %$ ا�ارة •
 

!'��  )9/� ا��6�78 �'�5	 4/$ و �3	  •
$/4  

  

 

 
• (��  �ن ���: ا���!	 و ���: ا����ر!'��  

 
  

%$ !	��= ��، !'��  ا����ذج ا����%; !*�� و  •
 )�ر!�ن

 
��?ة  ��9و��، و <���$ ا��.�ري •� � أ4

 
•  A�9ر)� ا������ ،BC	*! و  �D8! $% �*E�� =�	!

��9���� �
��� 65D� ا��/,�F� ��9 ا�����A ا�
 

��?ات /�HD �  ا��<��G و •�أو ��� ا�(J	I( ا�
�� �K�Lا�	K��'ا� M��L 

 

  
 )�.�6,9 %'�ل، ���, �.�U)6,9!/�ن أوم 

 
�U!5ا:#�5! � و ا�  

��)�ن ��ل -  
- �
 !6C�D ا�/��� و 1*�ظ

���!�
 'O��R ا��ارات ا�+�
  ا��'��ل ��)�)$  �	&�ف -
- ��*! �C	P(ن  
 )P	�C )�ر!�ن -
- ��*!  6C�D! ـ )�ر!�نن 


 ا����5 و [�
  ا#�3hل @!�P!تP!ا���
 ا����5

  <���$ ا��.�ري -
- 	�Cز $���>  
- ����S �9و��� 
 CTPو    �9�CTNو��ت �  ا���ع  -
 �6D9 <���$ ا�9/= -
- �*E�� &D  و !*	BC: ا�

18 #! 
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                           �����	
� ��
�ج ا���������� ھ���
 

VI- �Bط�!�h�  . �'��5�!ت ا�+�
و
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
  :!(ون ا����!ذ ,�درا ��@ 

  
�#د�د 	و��ت ا�	ر#ل  •

4��A ا�,رو	4��ط�!� و .رح.�  
•  �!�ا!� 	�ل 	ر#ل ,رو	4��ط

�ب إ��رة .�5 �ر

 ��ر�
 �1�ون >�3س •
��ر�
 �1�ون �5رادي �وا!ط
 	4��ط�س و  •


 �  و.
�د �وا!ط
 	�ف �#��ق رد 5 ل ا�و •���� 
 �.

swf de flash macromedia .  
•  
4�ل ا�	#رك ا�,ر���� �وا!ط.� 
��ر�

 .  swf	��د 	�ف 
• 
�ب اD��رة �وا!ط 	3	س �#م �5 �ر


��ط!�!'�(*روا�  
• �!�  ا�#�ل ،ا��#ر�ض و ا��د5ق ا�	4��ط
>�3س، 5رادي و : �ط����ت #ول ا��وا��ن •

  ��ز 
  ا��#ر�ض ا�ذا��  •

   .ا�	ر#3ت، ا�	3	!�ت:  �ط�!��ت
 

 

8 !# 

 
 

VII-  ا���!ر ا����!وب %) ���!�
  ا��ارات ا�+�
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
  :�(ون ا����!ذ ,�درا ��@ 
  
#!�ب 		�� 
 ا�دارة و ا����ر ا�ذي  -

���زھ� ��!� 	�ل �	��ل 5ر��ل 
Fresnel 

   
 
-  
1��س ا���م ا�	���
 ��	��د�ر �وا!ط

  ا�%و�ط 	�ر أو ا"	��ر 	�ر
 
#!�ب 		�� 
 ا�دارة و ا����ر ا�ذي  -


 �و.رو�����زھ� ��!� 	�ل طر 
 

    
�د إ���ج ا����ر ا�	���وب   -��� 
  �وا!ط

  .  swf de flash macromedia	�ف      
  
1��س ��� را!م ا>ھ�زاز ا�	,�ط� 5رق ا�طور   -  


����ن ا�	��د�ر ا���  
  
�ن   -  ����� �	? 	�دار�ن �����ن �� �  
  
    
 

ا�دور، : ا�	��د�ر ا�		�زة   -    :ا��!�رات ا�دور!' 


،  ا� ظ	�، ا�	���
، ا�	�و!ط�  ا��ردد، ا���م ا��#ظ

  

  ا��!�ر ا�����وب ا�&!��
- 
�C��
 : ا� �13ت ا�ر�
 ا��#ظ	�ا�دور، ا��ردد، ا��


  و ا�	���
�ل 5ر��ل -�	� 

 

  ,��ون أوم �9 ا��!�ر ا�����وب ا�&!�� 

،  RLCا�دارة    -  �   �وازي  RLا��!�!�

  

  ا;��ط��' �9 ا��!�ر ا�����وب ا�&!�� 

 �و.رو  -  �  �ظر
  - 
  ر5? ��	ل ا>!�ط��

  

  ھ!م أو�!' �9 ا��!�ر ا�����وب ا��	�� ا�طور� � 

 ���و�رات   -  �  ا� ��رات ا��#ظ

-   
� ا��و�رات ا��!�ط
 و ا�	ر

  
  

21!# 
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                           �����	
� ��
�ج ا���������� ھ��� 
 

VIII- '!ذ
  وظ! ' ا��
  

 ا��&م ا����� ا����وى ا��"�ط ا��دا6و&� ا�( �ءات ا����ظرة

• 
� .رح ھدف ا��4ذ
.رح ھدف ا���و�م، دور ا�	#ول �5  •

�ب، دور ا�������ت ا�	!�ري و ا��ر
 ا�	�%�ت

•  �,!��1،
#!�ب ا���م ا�	�و!ط
 و ا�	���
 ���%و�ط	�ر و ا�را!م ا>ھ�زاز ا�	,�ط�

�ب دارة ا��#و�ل 	ن ا�	���وب إ��  •�ر
ا�	!�	ر، ��!� 	�ل 	#ول 	��!ب، 	ر.F و 

 78xx	�ظم 	ن ا��وع 

1��!�ت ���%و�ط • ،F����ت ا���و�م و ا��ر.-�ر
 	�ر و ا�را!م ا>ھ�زاز

  
�ب � •�و�م ��!ر 	�د	G، 1راءة ا��-��ص �ر

 ا��-وى 
  

�ك �,�ز ,ر���� و ا��#ث ��� �-	�م  •%�

� ا��4ذ

 

�(!!ف �وا�ط' ��ول ، ���ب �������ل               
U2/U1 = N2/N1          

  
  ��و!م أ��دي ا��و�' و ����� ا��و�'  

  ا��!م ا���و�ط' و ا����&'   -
  
�ط' �ر"!C ����(� �ت ��ظ!م ا��و�ر �وا 

 ��78xxظم �ن ا��وع

21 !# 

 
IX- ;��`وظ��9 ا�� 

  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
 "رح دور ا��.$م �9 ا�E(�رو�!ك •
  
���ب �.$!م ا��و�ر �9 ط��ق ���ث  •

 �"�رك و�!د ذات ���ل
  
���ب ا��.$!م و إ$�!�ر ا����و��ت  •

 ا������' �9 ا��.$م ا�����
 

� ا��.$!م ، ,!�س ا��.$!م �ر(!ب ���ل 9 •
 �9 ا��و�ر  

  
�ر(!ب �.$م ���� �9 �.$!م ��(س و  •

6!ر ا���(س ، ���ب و ,!�س ا��.$!م �9 
 ا��و�ر

  
 

�ر(!ب  ���ل و�.$م ذ ∆��دأ ا��.$!م 
  . ط��ق وا�د����ث �"�رك 

 :إ���د ا��-	�م ا�	�H5 و#!�ب -
 Re, Rs	��و	�ت ا�د�ول ، ا��روج   -
�م �5 ا��و�ر      -C� Av = β.Rc/h11  

  ا��.$م ا�����
�ب ��س -  �ر
�ر ��س   -I ب� �ر

8 !# 
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                           �����	
� ��
�ج ا���������� ھ��� 
 

X- ت!�  وظ��9 ��!ر/� ا�����
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
 .رح دور 	��رن 	�ط��، و 	��رن �	���� •
أ�ط� ا>��3ف ا�	و�ود ��ن ا�	��رن  •

 ا�	�ط�� و ا�	��رن ا��	����
  �ط�� و �%!�ر ا�����G ا!� 	�ل 	��رن 	 •
�ن  •��م �	�� 	��رن و � C	 ل�	ا!� 

A�� 	��ل 5 ��

•  
	�م �	�� 	�#C	 ?	 
�,رو Cو� 
���
 �5 	�#ل 	#	ل �	ر#ل !و��


 �	��رن 	�ط�� 	ن ا��وع  •��5!ر �دول ا�#�
74LS85 

�ن �وا!ط
 ا�	��رن  •�	��ر�
 �دد�ن ����
74LS85  

 

  
  ا��.$م ا����� �����ل (���رن

  
   ا���ط�� ا����رن

6 !# 

 
 

XI-  ' !بوظ!B�"ا����و��ت ا  
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة

  :�(ون ا����!ذ ,�درا ��@ 
�ن  ا� �-ر ا�	#ول  ��!�ط
ا�� ��ر  •

 �	�دار 5�ز���� إ�� 	�دار ,ر����
 ا�	��ط  دور.رح  •

 ا�	���ط�ت�د  •� ا"!�!

�ب  •
�ر���م �5 إ #��� 
�  ��رةCو�
�ن  •�4�ل ا�	��ط ��!�34ل و���ق  #دود� .�

 .ا�-��?
 

  :ا�����ط�ت

 	.وار �  	���ط �,�
  ا�	!�وى   	���ط 


، 	�#ل Cو��، �
 Cو����  
  )  CTN, CTP(	���ط #راري

 

  
6 !# 
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� ��
�ج ا���������� ھ���
 

XII-  ' !وظ�!�Rا� 
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
  :�@�(ون ا����!ذ ,�درا � 
• 
��ن ا>��3ف ��ن 	���ف طرق ا�#	�� � 
  
•  
� .رح  �.4�ل ���-ر ا�#	�
  
• 
� وC? ا�	��>ت ا!� 	�ل أ�ظ	
 ا�#	�

 

  
 �و#�د ا�	�-,رات •
 
�ك 	ر#ل ا�#راري  •%�  

 
  ��ر�
 ��� إ���ق ا�	ر#ل ا�#راري •

  
  ا����*رات 

  
  ا��ر�ل ا��راري 

  
 

6 !# 

 
  

XIII- � !5�#:وظ��9 ا 
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���ا[�*% ا���!ط ا�+9!ءات ا����^
ة
  :�(ون ا����!ذ ,�درا ��@

 .رح �#و�ل ا�ط�1
 ا�	��زة �5 ا�	#رك •
�د 	���ف أ�زاء ا�	#رك ا��3زا	�� ���3  •

   ا�طور
���ف 	��>ت ا!� 	�ل ا�	#ر�ت .رح •	  


 ا"��3� 
 راطوا�3	�زا	�
•  
%�
ا.رح  �.4�ل و وظ� �را5 
 ا�,وا�

 ا�	وزع •%�    .رح وظ

  
• A�ر ا���ه دورا��
 	#رك >�زا	�� 	? �4�  �4ذ

 
 �.�ط #ول ا�را5 �ت و ا�	وز��ت •

 

  ا���ر(�ت ا�	�زا��!' �	�!' ا�طور 
  
ا�را��9ت ا�*وا�!' ذات ا�� �ول ا���!ط و  

  ا��زدوج
  
ا��وز��ت ا�*وا�!' ذات ا���(م ا�(*ر����  

  2/5، 2/4، 2/3أو ا�*وا�� 
 

12 !# 
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� ��
�ج ا���������� ھ���
 

XIV- �9(م وظ���ا�  
  

 ا��&م ا����� ا����وى ا��"�ط ا��دا6و&� ءات ا����ظرةا�( �
  :!&ب أن �(ون ا����!ذ ,�درا ��@

"رح ا���(م ��@ �!�ر (�!ر �وا�ط' �!�ر  •

!ر� 

 "رح ��ل ا����ل �9 ���' ا���د!ل •
و دارة ا;��ط��'  24Vر�ط �ر�ل  •

220/380V  
ا�����ل �ر�ل �(و�� ���(م ����د�'  •

 ��ط�!'

 ��ط����(م �9 ���ل ����وى  •
)   TTL   أو CMOS(  
 
�ر(!ب ��@ �و�'، ���رك ���(م ��	�س  •

 ���(م ھو أ!.� ����ل
 

 .���!د ا���(م �9 ا�را��9ت ا�*وا�!' •
 

  ا����ل �9 ���' ا���د!ل 
  :�ط�!ق 
  ��(م �9 ��رك ;�زا���  -

  ا�����ل دارة ا��را�ط              
 #! 6 ��(م �9 را�9' ��!ط' ا�� �ول -

  
  

XV-  دئ أو���!����
  (% ا���15 ا���
  

 ا��R; ا�B! % ا����Rى ا���!ط ا���ا[�*% ا�+9!ءات ا����^
ة
�ز ��ن ا�	�طق ا�	ر�وط و ا�	�طق  •�ا��	

G	ر�	ا� 
•  
�� 	 
%�ا!� 	�ل و���ق ا�-��? D���ز وظ

 ��ر	�
 	دا�ل ا��#م UAL 74181ب   
م �5 	#رك ذات ا���ھ�ن ��دوران  •#�

4
  �وا!ط
 ا��8 ا�	�ر	G ��!� 	�ل�
 ا�	3	س

 UAL :ا��.4�ل  �ـ#�>ت ا!��راج  	���ف  •
74LS181  م��� ا�	��د ا�	�ط�� 	? �#


 ا�	.%رة�� ���roue codeuse     
�ر ا���ه ا�دوران  •�م �5 	#رك 	? �4#�


   �وا!ط
 آ�� 	�ر	G و إد	�ج ا"زرار ا�I�Cط
 

 UALا�و�دة ا�����!' و ا���ط�!'          
74LS181  

  
 

' ا��	�س " ��ر�G ا������ ا��2 ا� � 

Ladder"  
 

18 !# 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية 

  اللجنة الوطنية للمناهج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شعبة تقني رياضي

  منهاج السنة الثانية

  مادة التكنولوجيا فرع هندسة مدنية 

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  



  الـفـهـرس
I- المقدمة.  

II- تقديم الشعبة. 

III- الكفاءات الختامية. 

 .فاءات العرضيةالك •

 .كفاءات المادة •

 -VIتقديم البرنامج.  

V  -الكفاءات حسب المجاالت الثالثة. 

 .بناء •

 .ميكانيك تطبيقية •

 .أعمال مؤطرة •

IV- المنهجية.  

-I IV  دور ومهام األستاذ.  
Ш V -ي	
��  .ا����� ا

  - XI  ��	��  ا
 - X ال	��  .ا

   

  

  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المـقـدمة
  

االقتصادي الذي يميز العصر الحالي مع العولمة والثورة  -التكنولوجي  االجتماعي إن التقدم العلمي و 

من شأنه أن يعطي للتعليم التكنولوجي مكانة مرموقة في السيرورة .التكنولوجية في مجال المعلوماتية واالتصال 

  :التربوية في بالدنا ويجعله

عي ، االقتصادي والثقافي وهذا مع تطوير يساهم في إنجاز أهداف المجتمع في مجال التقدم االجتما •

 .إمكانات كل األفراد بهدف المساهمة الفعلية في تعريف ومتابعة هذه األهداف

يؤدي إلى معرفة الجانب التقني والعلمي للحضارة المعاصرة بحيث يكون اإلنسان قادرا على التأثير  •

 .   والتكنولوجيفي محيطه مع اكتساب موقف نقدي اتجاه تأثيرات التقدم العلمي 

يأخذ بعين  نإن تعليم التكنولوجيا في مؤسسات التعليم الثانوي يعتبر امتدادا طبيعيا للتعليم  المتوسط  فهو إذ

  .االعتبار المكتسبات المتحصل عليها في هذا الطور 

كن يهدف أساسا هذا التعليم ليس موسوعي كذلك و ل. إنه ال يمثل تكوينا مهنيا حيث غايته هي تكوين رجل المهنة 

  . إلى تحصيل التلميذ الثانوي طرق عمل و تفكير، مبادئ و أساليب أكثر منها وصفات مهنية

المقصود هنا هو التكوين المتشعب الذي يحضر رجل الغد للتأقلم مع التغييرات الناتجة عن التقدم العلمي 

  .  هد التعليم المهنيوالتكنولوجي ويحضره لمتابعة الدراسات الجامعية بنجاح أو اختيار معا

   

  تقديم شعبة الهندسة المدنية
  

  : إن تكوين التالميذ في إطار بكالوريا تكنولوجي فرع هندسة مدنية يسعى إلى تحقيق  األهداف العامة التالية 

و معلومات ضرورية لمعالجة إشكاليات البناء و إنجاز المنشآت , مفاهيم قاعدية , إعطاء التالميذ قدرات  - 

  .ة في الهندسة المدنية العصري

 ).إعالم آلي ( لمعرفة كيفية  استعمال وسائل عصرية مساعدة للتصميم و اإلنجاز  - 

إتقان استعمال المعلومات العلمية التكنولوجية التي تكسب التالميذ الطريقة التجريبية الخاصة بمعرفة  - 

 .دنية الخصائص و أداء المواد و طرق العمل المستعملة في ميدان الهندسة الم

 .تحصيل التالميذ لطرق العمل التي تشجع على تحويل المعلومات لمواجهة إشكاليات جديدة  - 

 : إن إنجاز منشأ في ميدان الهندسة المدنية ينقسم إلى مراحل أساسية هي

  .التصميم  •

 .التنظيم و التنبؤ  •

 .بدء األشغال و التنفيذ  •

 .تقويم ال •

 .المراقبة  •

  



إذن . حقيقة من صالحيات المهندس و في بعض األحيان التقني السامي التصميم هو في ال:  التصميـم -1

يعطى . المتحصل على بكالوريا تكنولوجيا فرع هندسة مدنية يجب عليه على األقل إتقان مبادئ التصميم 

  : بعض األوجه التي تهمه في ما يخص, للتلميذ على سبيل المعلومات 

  :ندسة المدنية مثال في مجال  لمشاريع منشآت اله ةالدراسات التحضيري/أ 

  .الجيو تقنية و ميكانيك التربية  - 

  .الطبوغرافيا   - 

  : التصميم في حد ذاته للمنشآت / ب

  .مبادئ الهندسة المعمارية  - 

 .مبادئ حساب الهياكل المحددة سكونيا  - 

  

و التنبؤ و يبين أنه  يجب على التلميذ أن يفصح على المبادرة في مجال التنظيم:  التنبـؤ و التنظيـم -2

  : قادر على 

  ) يكون عنده معلومات كافية في التمتير ( يتنبأ و يطلب المواد الالزمة لورشة   -     

  .يضمن أمن العمل  - 

  : التنفيـذ و بـدأ األشغـال -3

المنفذ  التنفيذ دون أن يكون هو قالمتحصل على شهادة البكالوريا  يجب أن تكون له دراية بطر:  التنفيـذ –أ 

  .و هذا بهدف دراسة جيدة للمشاريع , 

يجب أن يكون له معلومات التي تسمح له بأخذ قرارات فيها  احامل شهادة البكالوري:  بـدأ األشغـال –ب 

  : يخص 

  .  )مخطط تنصيب الورشة(تنظيم الورشة   - 

  . لمنشآت بسيطة) قولبة وتسليح(القراءة الجيدة لكل مخططات الهندسة المدنية  - 

  

  : حامل شهادة البكالوريا يجب أن يكون قادر على إنجاز تقييم مثال :  تقييـمال -4

  ) خرسانة  مسلحة ،، الهياكل المعدنية ( تقييم للتحريضات على هيكل بسيط و قدراته على المقاومة  - 

  :ال نقصد هنا بمراقبة الحسابات الخاصة بالتصميم و لكن المراقبة البسيطة :  الرقـابـة –أ 

  .مراقبة المقاطع المتجانسة - 

  .مراقبة المقاطع الغير المتجانسة - 

 . المراقبة في الطبوغرافيا  - 

  :التحكم في التكنولوجيات الجديدة -5

إن حامل شهادة البكالوريا تكنولوجيا فرع هندسة مدنية يكون في وسعه استغالل البرمجيات التربوية الخاصة 

  .المهنية المعقدة بالشعبة كما أنه يكتشف بعض البرمجيات

  :التقييس -6



  .لم يخصص محتوى التقييس ضمن هذا البرنامج وإنما يدرج ضمنيا في كل محتويات البرنامج

  .ويجب على األستاذ أن يقدم في كل مرة وثيقة التقييس للتلميذ

  )في نهاية الطور( الكفاءات الختامية 

 :الكفاءات العرضية .1

  :لكفاءات العرضية التاليةتدريس التكنولوجيا يساهم في تطوير ا

 )تقنية ،علمية واقتصادية(حل مشكلة  •

 .و إنجاز الوثيقة المرافقة لها) عامة أو خاصة(تنظيم أنشطة  •

 .التواصل وخاصة بيانيا باستعمال التكنولوجيات الجديدة •

 :إكتساب •

  .طرق عمل وتفكير - 

  .حالة فكرية علمية وتقنية - 

  .تصورات ومهارات قاعدية - 

  .جريبيةمنهجية ت - 

  قدرة على المالحظة والتحليل  - 

  :الكفاءات الخاصة -2

 .مفاهيم أولية في علم السكون ومقاومة المواد:  النظام الميكانيكي يدرس تصرف •

 .باستعمال برمجيات) الهندسة المعمارية، القولبة ، التسليح(يقرأ ويرسم مختلف المخططات  •

 .التجارب  نتائجيحلل  •

 .قييم األشغاليشارك في تنظيم الورشة وت •

 BAELمبادئ في الخرسانة المسلحة : معرض للشد أو االنضغاط فقطيدرس نظام محدد سكونيا  •

 .يختار مختلف المواد •

  .يستغل بعض البرمجيات التربوية والمهنية الخاصة بالهندسة المدنية •

  :تقديم برنامج السنة الثانية

  .األولوية لدور التلميذ في بناء المعرفة وتوظيفها  يعطهذا البرنامج مبني وفق المقاربة بالكفاءات التي ت    

اكتساب معارف قبلية في التكنولوجيا ، لذا فإن كل التالميذ القادمين من السنة األولى جذع مشترك  بإنه ال يتطل

  .علوم وتكنولوجيا قادرين على متابعة دراستهم في هذا الفرع بنجاح

  : يحتوي على ثالثة مجاالت أساسية وهي
  

هذه المادة تهدف إلى إعطاء للتلميذ المبادئ القاعدية لعلم السكون المطبقة على  : الميكانـيك التطبيقية •

)                                     حساب ردود األفعال. (سكونيا ةحساب عناصر الهياكل المحدد

  .موضوع تهدف كذلك إلى تحصيل معارف مناسبة للمصطلحات و الوحدات الخاصة بهذا ال

:                                                                                             البناء •

  )السفلية تالمنشآ( هذه المادة تسمح للتلميذ بدراسة مختلف المراحل إلنجاز مشروع في الهندسة المدنية 



  ).  D A O( سطة حاسوب باستعمال برامج وتمثيل بيانيا مخطط األساسات مع شبكة تصريف المياه بوا

  :أعمال مؤطرة •

  .الهدف هو تطوير لذا التلميذ المهارات الالزمة للتحليل و استغالل النتائج

 كما يجب عليه التأقلم مع. كما تعطى له الفرصة  الستعمال أجهزة القياسات  إلنجاز عمليات طبوغرافية   

  .تعمال برامج بسيطة الحسابات بواسطة جهاز كمبيوتر و هذا باس

  :الكفاءات حسب المجاالت الثالثة

 .التلميذ على المبادئ األولية في علم السكون تدريب:  ميكانيك تطبيقية -1

  .ينمذج التأثيرات الميكانيكية •

 .يستعمل نظرية هيقنس •

 .ينمذج مختلف المساند •

 .يحل إشكالية في علم السكون •

  .مدنية يدرس مختلف مراحل انجاز مشروع هندسة:  بناء -2

 .يحلل هياكل المهنة •

 .يدرس ملف تقني •

 .يضبط المؤسسة ومحيطها •

  .يصنف مختلف أنواع التربة •

 .يتحكم في عالقات الحسابات الخاصة بالتوقيع  •

 .يدير عملية التجريفات •

 .يختار مختلف المواد •

  .يدرس مختلف أنواع األساسات •

 .يقترح حلول استناد •

   .يختار نوع شبكة التطهير المناسبة •

� و ��اءة:  أعمال مؤطرة - 3                  �� �  ا��#12 0/	�� .�- ا����, ا�+#رات ا)ز&% � $#ب ،ا

 .يستغل برنامج الرسم بالحاسوب •

  .يحلل ويقرأ مخططات معمارية •

 .يطبق نظرية فارينيون •

  .عملية تجريبية يحلل نتائج •

  .يطبق طرق الرفع •

  .يقيم أعمال التجريفات •

  .الهندسية للمقاطع المستويةيحدد الخصائص  •

 .يتحكم في أوامر التمثيل الخطي لمخطط قولبة •

 .يطبق معادالت التوازن •

  : المنهجية



التعليم التطبيقي عنصر أساسي في التعليم التكنولوجي لذا يجب على التلميذ المشاركة الفعالة في األعمال           

  :لنتائج حسب المسار المنهجي التاليالتطبيقية اليدوية ، استغالل البرمجيات وتحليل ا

 .ننطلق من المالحظات العامة لألمثلة الواقعية إليقاظ اهتمام التلميذ •

 .نستغل هذه الوضعيات المناسبة للقيام بدراسة تكنولوجية  •

التوظيف التطبيقي للمعارف المكتسبة بهدف تلقين التلميذ طرق عمل وليس تدريس  ىذلك لمستو دنعود بع •

 .الت خاصةالحلول لحا

 .تفضيل قدر اإلمكان ديناميكية األفواج •

  يجب على األساتذة التأقلم مع التغيرات التي طرأت على التعليم التكنولوجي مع:  دور و مهمـة األساتـذة

  :أخد بعين االعتبار 

  .التعليم بالكفاءات - 

 .القدرة الشخصية وطريقة التعلم لكل تلميذ - 

 .عرفة وتوظيفها تزايد مسؤولية التلميذ في بناء الم - 

يجب , في هذا السياق األساتذة مدعوون لتأطير التالميذ ومرافقتهم في مسارهم نحو الوصول إلى األهداف 

  :عليهم أيضا األخذ بعين االعتبار المقاربة اإلستراتيجية و تسلسل أنشطة التعلم لتحصيل المهام التالية 

  .تخطيط و تحضير  •

 .إعالم و تحضير  •

 .توجيه  تدعيم و, تنشيط  •

  .التقييم  •

   :التنظيم البيداغوجي

  :ييتم تنظيم الدراسة بالطريقة التالية

  

 التوقيت الوحدة  

 .في األسبوع لكل القسم/ سا  2 ميكانيك تطبيقية

 .في األسبوع لكل القسم/ سا  2 بنـاء

 .في األسبوع لنصف القسم/ سا  2 أعمال مؤطرة

  

يفضل استغالل الطاولة المتحركة آلتي تحتوي على .في حجرات عادية  تتم) ميكانيك وبناء(الدروس النظرية 

  ) .إن وجدت(حاسوب وجهاز عرض 

بالنسبة لحصص األعمال المطبقة فهي تبرمج في مخبر اإلعالم اآللي بالنسبة للتطبيقات الخاصة بالرسم 

  .أو في مخبر الفيزياء والتجارب الصورية ، أما التطبيقات األخرى يمكن أجراؤها في قاعات عادية مهيأة
 

  : التقويم



مندمجين في الدراسة المقترحة ) البناء والميكانيك (يجب أن يكون مبني بحيث يجعل المجالين األساسيين 

  :يرتكز التقييم على ملف تقني يقدم للتلميذ في بداية اإلمتحان ويحتوي على. وبنسب متقاربة

 .المخططات التي تحدد المشروع •

 .فراضيات الدراسة •

 .نتائج لمختلف الحسابات •

  :الهدف هو التأكد من أن التلميذ قادرا على    

 .فهم معطيات المشكلة المطروحة للحل •

 .تحليل مشروع هندسة مدنية •

 .استغالل الوثائق التقنية  •

 .اقتراح حلول أو تغييرات لحلول تكنولوجية عامة وتفصيلية •

 .احترام المواصفات  •

 .تطبيق قوانين الميكانيك لمراقبة و تحديد خصائص عناصر الهياكل •

 .اقتراح طريقة للحل •

 .تحليل النتائج المحصل عليها •

  .التحكم في وسائل اإلتصال التقني •

  :بالنسبة للتطبيق

ير،     الطبوغرافيا، التمت(الهدف هو التأكد من قدرات التلميذ في مجال اإلعالم اآللي و اإلستعمال الجيد لألجهزة 

  :المقصود من التقييم هنا هو التحقق من أن التلميذ يمتلك القدرات التالية .) تنظيم الورشة، التجارب المخبرية 

  :في اإلعالم اآللي

 .استغالل منصب عمل  •

 .تصميم وإنجاز وثائق تقنية •

 .تثبيت البرنامج •

  . التدريب على برمجيات مهنية في الهندسة المدنية •

  :تنشآفي مجال إنجاز الم

  .المساهمة في تنصيب الورشة •

 .إعداد الكشف الوصفي والكمي •

 .التجاربنتائج تحليل  •

  :التجهيـز

التجهيز المقترح بسيط و ال يتطلب وجود مخبر خاص وإنما يمكن تنصيبه في قاعة مهيأة أو حتى في مخبر 

  .الفيزياء 

  :في الطبوغرافيا

 .محطة إلكترونية وملحقاتها •

  :التجارب المخبرية



 .از النخل وملحقاتهجه •

 .جهاز قياس حدود آتربرق وملحقاته •

 .جهاز قياس معادل الرمل وملحقاته •

  .فرن مهوى •

  :تالبرمجيا

 .برنامج الرسم بالحاسوب - 

 .برنامج معالجة التجارب ثالثية المحاور - 

 .برنامج معالجة تجارب التقوية - 

 .برنامج معالجة تجارب البرسيومتر - 

 .ي الطبوغرافيابرنامج لحساب ومعالجة النتائج ف - 

 .برامج المعالجة الصورية - 

 .برامج بسيطة لحساب وتقييم المشاريع - 

  :مالحظة

التجهيز الموجود حاليا في المتاقن يكفي  للقيام بالتطبيقات المقترحة في البرنامج ويمكن توزيعه على المؤسسات 

  .  األخرى التي اختارت فرع الهندسة المدنية

  

  

  



  انجاز مشروع هندسة مدنيةيدرس مختلف مراحل   :بناء

الحجم  المحتويات األنشطة  مؤشرات الكفاءة

 الساعي

  

  

  

  

  

  

  

  .يحلل هياكل المهنة - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يدرس ملف تقني - 

  

  

  

  

  

  

يضبط  المؤسسة  - 

  .ومحيطها

  

  

  

 
 

  

  

  

  
 

انطالقا من صور لمختلف منشآت  - 

الهندسة المدنية يصنفها التلميذ حسب 

  .مجالها

  

  

  

  

  

  

  

  

من وثائق حقيقية التلميذ انطالقا  - 

يكون ملف تقني و يصنف مختلف 

  الوثائق إلى وثائق مكتوبة و خطية

  

  

   

  

  

طالقا من جدول يحتوي على نا - 

مختلف عمليات البناء يصنف التلميذ 

هده األخيرة حسب التدرج المرحلي   

  

  

I - عموميات على الهندسة المدنية:  

  ,ندسة المدنيةمدخل لميدان اله -1

  .ميدان الهندسة المدنية -أ

  .مختلف منشآت الهندسة المدنية -ب

  :المتدخلين في البناء - ج

  صاحب العمل *

  صاحب المشروع *

  .المقاول *

  .المراقبة التقنية *

  .تقنيين ساميين *

  .المصالح التقنية *

  

  :الملف التقني -2

  .الوثائق الخطية - أ

  .مخططات معمارية *

  .ألشغال الكبرىمخططات ا *

  .مخططات األشغال الثانوية *

  .مخططات التهيئة *

  .الوثائق المكتوبة -ب

  .رخصة البناء *

  .وصفي،كمي،و سعري:لكشف ا*

  .المناقصة *

  .الصفقات *

  

  

  . هيكلة مؤسسة -3

  .طريقة تدخل المؤسسات - أ

  .صيرورة عملية البناء -ب
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يصنف مختلف أنواع  - 

  التربة

  

  

  

  

يتحكم في عالقات  - 

الحسابات الخاصة 

  . بالتوقيع

  

  

  

يدير عملية  - 

  .تجريفاتال

  

  

  

  

  

  

  

يختار مختلف مواد  - 

  .البناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باستعمال النتائج المحصل عليها  - 


	���لمختلف التجارب يقوم � 

   .التربة

   

  

  

  .يحل التلميذ تمارين تطبيقية - 

  

  

  

  

  

يربط التلميذ بين مختلف عمليات  - 

  التجريفات و نوع العتاد المناسب 

  

  

  

  

  

  

  

 صالخصائ(انطالقا من معطيات  - 

يبرر )  األساسية ، نتائج التجارب 

  .اختياره للمواد 

  

  

  

  
 
 

II - دراسة األرضية:  

  .الهيكلة الجيولوجية -1

 :مفاهيم ميكانيك التربة -2

  )C,Φ(الخصائص الميكاكنكية -أ

  تأثير الماء -ب

  :دراسة جيوتقنية -3

التحليل الحبيبي، (تصنيف التربة  -أ

  )حدود آتربرق، معادل الرمل 

  .قدرة تحمل التربة -ب

  :مبادئ الطبوغرافيا - 4 

  .قياس غير المباشر للمسافات - أ

  قياس الزوايا -ب

  المناسيب - ج

  حنيات التسويةمن -د

  التوقيع - ه

  .التجريفات و العتاد المستعمل -5

  .صقل التربة - أ

 نزع التربة  - ب

 الحفر و التدعيم  - ت

 الردم  - ث

  الرص -  ج

III - المواد  

غير المتجانسة  المواد المتجانسة و -1

الخشب، الفوالذ األلياف ،البالستيك 

  .،المعادن ،المواد المركبة 

فيزيائية ، : الخصائص األساسية  - 

  .ة وميكانيكيةكيميائي

  )أمثلة(ميادين اإلستعمال  - 

  التعريف و المكونات:الخرسانة *

تعريف،تصنيف،مجال : اإلسمنت - 

  االستعمال

  تعريف،تصنيف،مجال االستعمال:الحصى - 

  تعريف،التصنيف،مجال االستعمال:الرمل -

  الماء -

  

  

  

  

  

  
 

2x9سا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
 

2x6سا 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

يدرس مختلف أنواع  - 

  .األساسات

  

  

  

  

  

  

  

  . يقترح حلول إستناد - 

  

  

  

يختار نوع شبكة  - 

  .التطهير المناسبة
 

  

  

  

يحدد التلميذ نسب  جداولباستعمال  - 

  .سانة مالصنع خر ةالمواد الالزم

  

  

  

  
 
 
 

  

  

باستعمال مقاطع جيولوجية للتربة  - 

ينتقي التلميذ نوع األساس المناسب 

  .لمنشأ ما

  

  

  

  

حسب مختلف المنحدرات يقترح  - 

  .التلميذ حلول االستناد

  

  

على مخطط قولبة األساسات  - 

 .يقترح التلميذ مخطط التطهير 

  االضافات -

  الميالط،تعريف المكونات *

  الخرسانة المسلحة -2

  .نة المسلحةالخرسا مبدأ -

  .مكونات الخرسانة  نسب استخراج-

VI - المنشآت السفلية  

  األساسات- 1

  األساسات السطحية -أ

  األساسات المنعزلة *

  الكمرات -

  جدار استناد محيط-

  األساسات المستمرة *

  التدبيش -

  اللبشة *

  األساسات النصف عميقة -ب

  اآلبار*

  األساسات العميقة -ج

  الخوازق *

  سبقة الصنعالخوازق الم -

  الخوازق المصبوبة في المكان

  اإلستناد - 2

  قاعدة البناء –أ 

  جدار كتلة -ب

  جدار خرساني مسلح - ج

  صفائح التدعيم-د

  التطهير-3

  تعريف -أ

  التطهير في المدن -ب

 ..التطهير في األرياف - ج
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  :مطبقة اميكانيك

  يتعرف التلميذ على المبادئ األولية في علم السكون:الكفاءة

الحجم  المحتوى النشاطات التعلمية مؤشرات الكفاءة

 الساعي

  

  

  

  

  

  

  

أثيرات ينمذج الت - 

  .الميكانيكية

  

  

                                                                                                                             

  

  

  

  

  .ستعمل نظرية هيقنسي- 

  

  

  

ينمذج مختلف المساند     - 

  

  

  

يحل إشكالية في علم - 

 .السكون

  

  

  

انطالقا من أمثلة من المحيط  - 

يالحظ ,مقدمة من طرف األستاذ 

  .التلميذ مختلف القوى

  

  يطبق كيفية تركيب و تحليل القوى- 

  )الطريقة التحليلية فقط(

  يطبق نظرية فارينيون- 

  

  

  

  

  

  

  ات تطبيقيةيقوم بتمرين- 

  

  

  

يعطي التلميذ ,انطالقا من الواقع - 

  .أمثلة على مختلف المساند

  

  

 يحل تمارين تطبيقية  - 

I -علم السكون:  

  .مبدأ علم السكون -1

  .القوى -2

  .القوى المتمركزة *

  .القوى المتوازية.القوى المتالقية

  .القوى الموزعة بانتظام و المثلثية *

  ).المحصلة(تركيب القوى  *

  .حليل القوىت *

  :العزوم -3

  :نظرية فارينيون -4
IIالخصائص الهندسية للمقاطع:  

  .مركز الثقل-1

  .عبارة العزم السكوني*

  .عبارة مركز الثقل*

  :عزم العطالة-2

  ,عبارة عزم العطالة*

  .نظرية هيقنس*

IIIمبدأ الفعل و رد الفعل:  
  .المساند-1

  .المسند البسيط*

  .المسند المزدوج*

  .االندماج*

  

  .معادالت التوازن و حساب ردود األفعال-2

:          األنظمة المحددة سكونيا

 روافد على مسندين،

  

  

  

  

  

  

X122سا  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

X92سا  

  

  

  

  

  

 X7 2سا  
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  تطوير عند التلميذ المهارات الالزمة للحساب ،التحليل و قراءة النتائج : أعمال مؤطرة
  

الحجم  المحتويات األنشطة ات الكفاءةمؤشر

 الساعي

  

يستعمل برنامج الرسم - 

  بالحاسوب

  

يحلل ويقرأ مخططات  - 

  معمارية

  

  

  

  

  يطبق نظرية فارينيون- 

  

  

عملية  يحلل نتائج  - 

  .تجريبية

  

  

  

  يطبق طرق الرفع- 

  

  

  
 

. يقيم أعمال التجريفات - 

  

  

  

  

  

  :بواسطة حاسوب و جهاز- 

  .تثبيت البرنامج*

  .يفتح دورة*

  .يرسم أشكال هندسية بسيطة*

  

  

  :يحسب- 

  .تركيب القوى*

  .تحليل القوى*

  .عزم القوى*

  

  

برمجيات ينجز مختلف بواسطة  - 

  .ويستغل نتائجها التجارب

  

  

باستعمال جهاز طبوغرافيا يجري - 

  قياس لمسافات زوايا و مناسيب

  

  

باستعمال عينة لتربة يحدد الحجم - 

  بعد التفتيت يو الحجم النهائ يالبدائ

  يقدم قراءة للنتائج- 

  يحسب الحجوم - 

  يقيم أعمال التجريفات- 

  

  

I-معلومات عامة حول الرسم بالحاسوب  

  تثبيت البرنامج-1

  فتح دورة-2

  فتح ملف رسم و تطبيق بعض أوامر أوتوكاد-3

  تطبيق-4

  قراءة المخططات المعمارية-5

  ابة واألبعادمواصفات الكت -6

II-القوى:  

  القوى،المحصلة):تمرينات(تطبيق 1

  تحليل القوى):تمرينات(تطبيق-2

  عزم قوى):تمرينات(تطبيق-3

III-التجارب المخبرية:  

  .تجارب ميكانيكية بالصورية -

التحليل : (تجارب تصنيف التربة  -

  )الحبيبي، معدل الرمل، حدود آتربرق

VI استعمال األجهزة الطبوغرافية:  

  الوضع على المحطة

  التصويب- 

  القراءة- 

V- التحريفات  

  تقييم أعمال التحريفات-1

  حجم التربة -أ

  االنتفاش-ب

  االرتصاص-ج

  ...حساب الكلفة-د

تطبيقات على حساب الحجوم و -2

  )تمارين(األسعار

 باستعمال(حساب الحجوم و األسعار-3

  )المجدول

 
  

  

  

X82سا  

  

  

  

  

  

  

X32سا  
 
  

  

  

X32سا  

  

  

  
 

X32سا  

  

  

  

  
 
  

  

X32سا  
 
  

  

  

  



  

  

يحدد الخصائص  - 

الهندسية للمقاطع 

  المستوية

  

  

يتحكم في األوامر  - 

الالزمة إلنشاء مخطط 

  قولبة

  

  

  

  يطبق معادالت التوازن- 

  
 

  

  

يحسب الخصائص الهندسية - 

للمقاطع المستوية لألشكال الهندسية 

  .المركبة

  

  

 DAOبواسطة حاسوب و برنامج - 

  . يرسم مخطط قولبة أساسات منعزلة

  

  

  

  

يحسب ردود الفعل للروافد المحددة 

  .سكونيا
  

IV-الخصائص الهندسية  

     DAO تتطبيقا)+تمرينات(تطبيقات-1

  مركز الثقل:

   DAO تطبيقات)+تمرينات(تطبيقات- 2

  عزم العطالة:

  

IIV-السطحية تاألساسا  
 F2:وصف مخطط القولبة- 

  أوامر الرسم و التغيير

  

  

  

IIIV-الفعل و رد الفعل  
  ،حساب ردود األفعال)تمرينات(تطبيقات-

     

  

  
 

 
  
 

X32سا  

  

  

  

  

  
 

X22سا  
 
 
 
  
 
 

X32سا  
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التربیة الوطنیة

اللجنة الوطنیة للمناھج

ھندسة میكانیكیة/ المجموعة المتخصصة للمواد 

منھاج
تكنولوجیاال
میكانیكیة ھندسة :فرع

السنة الثانیة تقني ریاضي
سا168:سنويالحجم الساعي ال

سا6: الحجم الساعي األسبوعي 



تقني ریاضي فرع ھندسة مكانیكیةةالثانیبرنامج السنة
ة یحل  وضعیات مشكل من الوسط التكنولوجي الحدیث باستغالل سیرورات التحلیل و تركیب المكتسبات  وفق مسعى منطقي بتوظیف األدوات الریاضی:الكفاءة الشاملة 

.المعلوماتیة األولیةو
القیم والمواقف

ینمي میلھ واھتمامھ باللغة العربیة ویستعملھا في تقدیم مختلف أعمالھ-: الھویة
ینمي رصیده اللغوي بمعرفة المصطلحات التقنیة باللغة العربیة-

یحافظ على المحیط البیئي -:الضمیر الوطني
یساھم بفعالیة في البناء الوطني -

یبدي انشغالھ بالقضایا المطروحة في المجتمع- 
یحترم آراء اآلخرین واألطروحات ذات الطابع العلمي -:                 المواطنة

یحافظ على ممتلكات الدولة -
یلتزم بقوانین الدولة -

یستغل الترمیز العالمي -:         التفتح على العالم
یوظف التقییس -
.یستغل التكنولوجیات الحدیثة في االتصال-

الكفاءات العرضیة
یلتزم باألمانة العلمیة ویحترم الملكیة الفكریة -:               طابع فكري 

یلتزم الدقة العلمیة -
یمارس الفضول العلمي -
یكتب قواعد التحلیل وإصدار األحكام الصادقة -

عملھ بدقة وإتقان مستغال طرق العمل الفعالة في التخطیط وجمع المعلومات وتسییر المشاریع وتقدیم النتائجینظم-:طابع منھجي
.یحسن اختیار الطرق والوسائل لحل المشكالت -

یكیف استراتیجیات االتصال وفق متطلبات الوضعیة -:            طابع تواصلي
یستعمل التصامیم والمخططات البیانیة -

یساھم بفعالیة في العمل الجماعي -:طابع شخصي واجتماعي
یحترم قواعد األمن والنظافة -
.یبذل جھد ویتحلى بالصدق في القیام بالعمل الفردي-



الكفاءات 
الختامیة

میة أمثلة عن وضعیات تعلالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءة
الزمنمعاییر التقویمو األنشطة البیداغوجیة

یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

المفاھیم ب یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

یتعرف على 
المؤسسة اإلنتاجیـة

وظیفي بتحلیلیقوم
على منتج

المؤسسة اإلنتاجیة: المیدان األول
ـ تعریف                                       

ـ الوسط المحیطي للمؤسسة                         
ـ ھیكلة المؤسسة اإلنتاجیة                    

ـ الوظائف داخل المؤسسة                           
الجودة *التجدید*ـ مركبات التنافسیة             

التقییس                                      *التبادلیة *اآلجال*الكلفة *
مخطط*ھدف *ـ مسعى تكنولوجي   

تحلیل القیمة و التحلیل :المیدان الثاني
الوظیفي

القیمةتحلیل ..1
ـ تعریف                                  

ـ مفاھیم أساسیة                    
المنتج            *االحتیاج *السوق *
الوظیفة  *الزبون المصمم المنجز *

الجودة                             *القیمة *الكلفة *
القیمةـ مراحل مسعى تحلیل

التحلیل الوظیفي.2
ـ تعریف                             

جـ التعبیر عن االحتیا
دفتر الشروط الوظیفي * وط     دفتر الشر* 

وظیفة *وظیفة إجمالیة *: ـ وظائف المنتج
علبة (مخطط تنازلي * تقنیةوظیفة*الخدمة 

A-0مخطط األوساط المحیطیة*)فقط
( FAST )مخطط الوظائف التقنیة*

إنتاجیةةتنظیم مؤسسـ یكتشف
إنتاجیةلمؤسسة یحدد الوسط المحیطيـ 

التنافسیةـ یعین مركبات 
مراحل المسعى التكنولوجيـ یكتشف

طلع على المفاھیم األساسیة لتحلیل القیمة ـ ی
كتشف مراحل مسعى تحلیل القیمةـ ی

على االحتیاج                   تعرف ـ ی
الوظائف ـ یتعرف على مختلف 

میز بین مختلف الوظائفـ ی
ب مختلف الوظائفـ یرت

فھم محتوى دفتر الشروط الوظیفيیو یقرأـ 

ساعات 08منھا 
خاصة بالمشاریع
في المیدان الثاني

سا2

سا2

سا16



یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

یمیز بین 
مختلف المواد 

ومجاالت 
استعمالھا         

ضمن العالقة    
-أسلوب- منتج

مواد

المواد: ثالثالمیدان ال
تصنیف عام للمواد

المعدنیة*
الحدیدیة-
الغیر الحدیدیة                             -
اللدائن                                               *
(polymères)بولیمیر-
(élastomères)مطاطیة-
الخزفیة*
التقلیدیة-
الصناعیة-
)composites(المتكونات *

عوامل اختیار المواد
خصائص*
كیمیائیة-فیزیائیة - میكانیكیة-
االقتصادیة-حیز التنفیذ-

المواد المعدنیة
ستعمالاالمجالت ووتعیین إعداد 

الحدیدیةالمعادن *
األزھار

ةالغرافیتی. ةالرمادی. 
األصالب

قویة المزج. ضعیفة المزج. الغیر ممزوجة. 
الغیر حدیدیةالمعادن * 
النحاس و أمزجتھ-
و أمزجتھاأللومنیوم-

یصنف المواد تصنیفا عاما-

ـ یعرف عوامل اختیار المواد

المعادنمراحل إعدادـ یصف

ـ یفك رموز تعیین المواد

سا خاصة 04
بالمشاریع في 
المیدان الثالث

سا2

سا2

سا8



یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني
یكتسب المفاھیم 
األساسیة األولى 

للرسم التقني

المواد الغیر معدنیة و مجاالت استعمالھا
اللدائن

مفاھیم                                        -
المجاالت االستعم-

المتكونات 
مفاھیم-
مجاالت االستعمال-

طریقة الحصول على المنتجات
) بالرمل ، بالقوقعة (القولبة 
الدرفلة

الحدادة بالقالب
تولید السطوح بنزع المادة

السطوحمبدأ تولید*
شروط القطع*

ـ تثقیب ـ تفریز ـ خراطة
ـ تصحیحـ تجویف 

الرسم التقني:المیدان الرابع
ـ تعریف

ـ مختلف الرسومات
رسم تعریفي* رسم تجمیعي *
رسم منظوري* رسم تخطیطي *
رسم مفكك*

ـ قواعد التمثیل
المقاییس*اإلطار *المقاسات *
جدول التعیینات*جدول التسجیل *
الكتابة*الخطوط *

یكتسب مفاھیم حول خصائص المواد -
الغیر معدنیة و تحدید  مجاالت 

استعمالھا 

على المنتجات و ـ یعرف مبدأ الحصول
أشكالھا التجاریة 

ـ یعرف مبدأ تولید السطوح

ـ یحدد شروط القطع

ـ التمییز بین مختلف الرسومات
التمثیلالتعرف على قواعد-

سا 2

سا6

سا6

سا4



یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

یمثل جسم على 
مستوي بالمساقط 

االعتیـادیة

تعرف على برمجیة ی
مالرس

)CAO/DAO(

نموذج خیالي ینشئ
ثالثي األبعاد 

ر تمثیل ثنائي یصد-
األبعاد

اإلسقاطات العمودیة
ـ مبدأ اإلسقاط

ـ مستویات اإلسقاط
سطح, خط, ـ إسقاط نقطة

)مكعب اإلسقاط(جسمـ إسقاط
ـ وضعیة المساقط و تسمیتھا 

) طریقة أوروبیة ( و تناسبھا 
)أشكال موشوریة و دورانیة(

الرسم المدعم باإلعالم اآللي
ـ تقدیم البرمجیة

ـ تشخیص الواجھة
ـ عارضات التحكم

أسلوب قطعة*
إصدار على المستويأسلوب *
تجمیعأسلوب *

خیالي ثالثي األبعادنموذج 
أسلوب عملي إلنشاء قطعة-

)بإضافة المادة(التجسیم * 
التجسیم بنزع المادة* 
التشكیل بالدوران* 
استعمال مساعد التثقیب* 
أسلوب عملي للتسجیل-
)وریة  و دورانیةأشكال  موش(

تمثیل ثنائي األبعاد 
.أسلوب عملي لإلصدار على المستوي-

)موشوریة و دورانیة أشكال ( 

باأللوانـ قراءة المنظور 
تسمیتھا وفق الطریقة وـ توزیع المساقط 

األوروبیة 
انطالقا من منظورـ تمثیل قطعة بمساقط

ـ اتمام مسقط باستعمال خطوط التناسب

ـ فتح البرمجیة  
ـ التعرف على الواجھة
التحكماتمختلف ـ القیام بممارسات على

لكل أسلوب

فتح و تشخیص الواجھة ألسلوب قطعة-
بعارضة أدوات الرسمرسم أشكال بسیطة-
ثالثیة األبعاد إنشاء نماذج خیالیة-

باستعمال عارضة الوظائف
النموذج الخیالي بعارضةممارسات على-

أدوات المشاھدة
ـ تسجیل النموذج 

فتح النموذج الخیالي المسجل -
مساقط للنموذج مشاھدة  تلوین ومختلف ال-

الخیالي 
إصدار تمثیل ثنائي األبعاد-

سا خاصة 06
بالمشاریع

سا خاصة 04
بالمشاریع

سا18

سا04

سا12

سا02



یحلل وظیفیا       
وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

ل أبعـاد على یســج
رسم ثنائـي األبعـــاد

تمثیـــل رســــم 
بقطـــاع

علـــى ـل لولبـــةیمثــ
رســـــم بیانــــي

تحدید األبعاد
ـ ھدف

ـ قواعد التسجیل
التحدید بواسطة البرمجیة-

أسلوب عملي للتحدید*
)عارضة المعلومات الخاصة(

القطاعات البسیطة.1
ـ ھدف

ـ طریقة القطع
) تھشیرات , قطاع( ـ تمثیل 

القطاعات الخاصة. 2
ـ قطاع منكسر
ـ نصف قطاع

ـ قطاع موضعي
ـ مقطع خارجي
ـ مقطع داخلي

القطع باستعمال البرمجیة. 3
ـ أسلوب عملي للقطع

)عارضة المعلومات(

اللولبات.1
ـ تعریف اللولبة

ـ ممیزات اللولبة المتریة
ـ تمثیل اللولبة

) لولبة داخلیة. لولبة خارجیة(
تمثیل اللولبات باستعمال البرمجیة. 2
أسلوب عملي إلنجاز اللولبةـ

لولبة خارجیة* 
لولبة داخلیة* 
استعمال المساعد* 

ـ تسجیل أبعاد خطیة
و الزوایا و األقواسـ تحدید األقطار

ـ تسجیل األبعاد باستعمال البرمجیة
ـ تغییر خصائص بعد

:باستعمال البرمجیةوعلى وثائق محضرة 
ـ تطبیق مبدأ القطع واختیار التھشیر 

:المناسب إلنجاز
بسیطةقطاعات*
قطاعات خاصة*

ـ عرض قطاع بسیط للنموذج الخیالي
)مشاھدة(

ـ تمثیل لولبة خارجیة
ـ تمثیل لولبة داخلیة

)نافذة و غیر نافذة ( 
ـ تمثیل تجمیع

)خارجیة,لولبة داخلیة(
ـ تحدید أبعاد اللولبة

ـ قراءة رسم تجمیعي

سا خاصة 02
بالمشاریع

سا خاصة 02
بالمشاریع

سا خاصة 02
بالمشاریع

سا6

سا12

سا12



یحلل وظیفیا       
وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

تجمیعینجز 
بواســطة
البرمجیــة

ره علىویصد
المستــوي

میقـــــو
بنمذجــة
الوصـالت
المیكانیكیة

أسلوب تجمیع
أسلوب عملي للتجمیع-
أسلوب عملي للتفكیك-
أسلوب عملي للتحریك-

)عارضة التنشیط الحركي(
إصدار التجمیع على المستوي-
أسلوب عملي الختیار المواد-
مكتبة تفحص (بعناصر موحدة تجمیع-

)البرمجیة

نمذجة الوصالت الحركیة.1
ـ تعریف الوصلة

) ترمیز(ـ تمثیل مختلف الوصالت

الحلول التكنولوجیة. 2
ـ صفات الوصالت
ـ وصلة اندماجیة

)باالنزالق(ـ وصلة متمحورة 
ـ وصلة إنزالقیة

ـ وصلة مرنة
ـ تشحیم و كتامة

التخطیط. 3
ـ رسم تخطیطي وظیفي 
ـ رسم تخطیطي حركي 

ـ رسم تخطیطي تكنولوجي

دراسة الشروط الوظیفیة. 4
ـ التحدید الوظیفي لألبعاد

ـ التوافقات
ـ السماحات الھندسیة

ـ حاالت السطوح

المراد تجمیعھا ثم ـ انشاء مختلف القطع
تسجیلھا

ـ فتح و تشخیص نافذة أسلوب التجمیع
ـ فتح نوافذ القطع المراد تجمیعھا

ـ تجمیع القطع باستعمال رمز العالقات
إنشاء تفكیك التجمیعـ 
تنشیط حركي للتجمیعإنشاء ـ 

النموذج الخیالي للتجمیع على ـ إصدار 
المستوي

.ترمیز الوصالت الحركیة-
.الوصالت الحركیةالتمییز بین مختلف -

ـ التعرف على الحلول التكنولوجیة لمختلف
.بنمذجتھاالقیام الوصالت و

عنصر , مجموعة جزئیةنمذجة مجموعة،-

إتمام رسم تخطیطي-

ـ إنجاز سالسل األبعاد
ـ حساب التوافقات

ـ حساب أبعاد وظیفیة
ـ تسجیل األبعاد الوظیفیة والسماحات 

على رسمالسطحالھندسیة وحاالت 

سا خاصة 08
بالمشاریع

سا12

سا02

سا24

سا2

سا12
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 تقديم

ثانوي في إطار مواصلة مسيرة  نيةالمنهاج الخاص بمادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثا يأتي هذا

إصـالح المنظومة التربوية الجزائرية، والذي شرع في تنفيذه بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي منذ الموسم الدراسي 

1112-1112 . 

المؤرخ في  22-10وفق القانون رقم في الجزائر كما يأتي متوافقا مع التغييرات التي عرفتها المحاسبة 

شرع في  وقد، 2702بداًل من المخطط المحاسبي الوطني لسنة  النظام المحاسبي المالي المتضمن 12/22/1110

جاء بتغييرات جذرية ناجمة عن دور جديد منوط للمحاسبة بحيث أصبحت والذي  ،12/12/1121تطبيقه ابتداء من 

صادي أكثر من ارتباطها بالطبيعة القانونية من جهة، كما أن النظام المحاسبي المالي والذي مرتبطة بالواقع االقت

يمثل المرجع المحاسبي الجديد في الجزائر أصبح من جهة أخرى يتالءم مع المعايير المحاسبية الدولية المتمثلة 

فاهيم وقواعد التقييم والقيد وبالتالي فقد أحدث تغييرات جد مهمة على مستوى التعاريف والم IAS/IFRSفي 

 .المحاسبي وكذا طبيعة ومحتوى البيانات المالية التي تنتجها المؤسسات الخاضعة قانونا إلعداد البيانات المالية

وقد تم االستناد في بناء هذا المنهاج إلى نفس المبادئ التي تم مراعاتها في منهاج السنة األولى ثانوي 

 :ويمكن توضيح أهم تلك المبادئ بشيء من اإليجاز على النحو اآلتي تجسيدًا للمقاربة بالكفاءات

 :مبدأ بناء المعرفة. 2

حيث تعطى األهمية لدور المتعلم في بناء معارفه باعتبار أن المعرفة تبنى وال تلقن، وباعتبارها عملية 

ة دياليكتيكية تتطلب وظيفية يجيب بواسطتها المتعلم على سؤال أو مشكلة أو وضعية محددة وهي أيضًا عملي

التأثير على الموضوعات واألشياء الخارجية بتحويلها وتجزئتها وتحليلها أو الجمع بينها أو بعبارة أخرى التأثير 

 .على نظامها وبنيتها وترتيبها وفك العالقات فيما بينها وإقامة عالقات جديدة

<< صورة >> وجًا العتبار المعرفة مجرد إن هذا المبدأ البنائي للمعرفة يمثل في واقع األمر نفيًا مزد

عاكسة للمعطيات الخارجية من جهة والعتبارها عملية عقلية خالصة من جهة أخرى ، إنها على األصح عملية 

تجريد لمعطيات أو موضوعات ملموسة عن طريق نشاط المتعلم، وعلى هذا األساس فإن المعرفة تبنى وفق 

الذي يجعل المتعلم يتعامل مع األشياء والمعطيات ( شبه التجريبي)مبريقي التجريد اإل: طريقتين متكاملتين هما

المالحظة ، تحديد )بطريقة حيوية ونشيطة والتجريد المفكر القائم على التأمل المنطقي وأساليب البحث العلمي 

 (.المشكلة، وضع الفرضيات ، اختبار الفرضيات ، الوصول إلى النتائج و أخيرًا التعميم

 .يد هذا المبدأ يتطلب االنتقال من منطق التعليم إلى منطق التعلمإن تجس

 :مبدأ اإلدماج . 1

يعني العمل على تمكين المتعلم من توظيف مختلف مكتسباته المدرسية و تجنيدها بشكل مترابط في  

لوحيد على ينطلق اإلدماج من اعتبار المتعلم الفاعل الرئيس في تعلماته والقادر ا. إطار وضعية ذات داللة

 (.الشخصية ، االجتماعية و المهنية)إدماجها سواء على مستوى بنيته المعرفية أو مستوى حياته المعيشة 

يتم تجسيد هذا المبدأ عبر مجموعة من األنشطة اإلدماجية التي تتطلب من المتعلم تجنيد مكتسباته القبلية 

توظيف المكتسبات الجديدة للتعامل مع وضعيات واستغاللها في ( نقطية)مات منفصلة التي كانت موضوع تعّل

 .مشكلة جديدة إلعطاء معنى لما يتعلمه

كما يتم اإلدماج وفق نمطين ، إدماج عمودي يتعلق باكتساب المتعلم لمجموعة من الكفاءات القاعدية في 

تدعم فيه  البداية و التي تسخر طوال تنفيذ المنهاج في وضعيات متنوعة و إدماج أفقي يتم بشكل تدريجي

 .المكتسبات السابقة بواسطة الكفاءات المستهدفة المرتبطة بتنفيذ المهام ذات التعقيد المتزايد
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( معنى)يؤكد هذا المبدأ على أنشطة التعلم وعملياته أكثر من التأكيد على نواتجه أي أن يكون للتعلم قيمة 

 .لدى المتعلم

 :مبدأ التقويم الذاتي . 3

ءات أهمية خاصة للتقويم الذاتي الذي يمكن من التعرف على داللة ومعنى ما تم تعطي المقاربة بالكفا

تعلمه ألن األمر ال يتمثل في تعلم جملة معارف سرعان ما يتم نسيانها وإنما باكتساب كفاءات مستدامة تشكل 

مال المتنوع حلوال لوضعيات ـ مشاكل ـ تتعقد تدريجيًا وتتحول إلى أدوات أساسية تمكن المتعلم من االستع

 .لمكتسباته الدراسية في حياته الشخصية واالجتماعية

يتطلب هذا النوع من التقويم إجراءات خاصة تمكن المتعلم من تقويم كفاءاته عبر تقويم مكونات الكفاءة 

( رافقةأنظر الوثيقة الم)أو المهارة  أو المعرفة اإلجرائية المرتبطة بتعلم ما في ضوء المؤشرات المحددة للكفاءة 

 .ويتم ذلك عبر الضبط والمراقبة الذاتية المستمرة للتعلم ويسهم هذا النوع من التقويم في تعديل مسار التعلم

روعي في اختيار الكفاءات والمضامين المعرفية واألنشطة التعلمية أهداف المرحلة  :عدم التخصص . 4

عي توسعًا أعمق في مجال التخصص في تتطلب بالضرورة التخصص المبكر الذي يستد التعليمية التي ال

 .المراحل التعليمية الالحقة 

 المالمــــح

يمثل الملمح جملة المواصفات التي ينبغي توفرها لدى المتعلم، وتعكس ذخيرته المعرفيـة ومهاراتـه 

 :ومواقفه وتتجلى في نوعين هما

 : ـ ملمح الدخول2

ها لدى المتعلم في نهاية الجذع المشترك ليسمح له يتمثل في مجموعة الكفاءات والمهارات الواجب توفر

 :بمواصلة تكوينه في شعبة تسيير واقتصاد ويمكن إجمالها في الكفاءات التالية

 متعلقة بالتحكم في اللغة العربية والقدرة على التعبير والتبليغ بلغة سليمة كفاءات. 

 جذع المشتركمتعلقة بالتحكم في المعارف الرياضية المقدمة خالل ال كفاءات. 

 متعلقة باللغات األجنبية والتي تسمح بالتحكم في المهارات األساسية للتعبير والتبليغ باللغتـين  كفاءات

 .الفرنسية واإلنجليزية بغية استخدامهما في التوثيق التقني والعلمي

 : ـ ملمح الخروج1

متعلم المتـحان البكالوريا يتمثل في اكتساب مجموعة من الكفاءات والمهارات التي تسمح بتحضير ال

 :وينتج عن عملية التحضير هذه نوعين من األهداف

 .أ ـ الحصول على شهادة البكالوريا ومواصلة التكوين بنجاح في التعليم العالي

 : ب ـ التحضير لالندماج في الحياة العملية من خالل اكتساب الكفاءات التالية

  ة المحاسبـية واالقتصاديـة والماليـة والقانونيـة التحكم في المعارف و المفاهـيم األساسـي

 (.اكتساب لغة متخصصة)والمصطلحات الضرورية 

  القدرة على البحث عن المعلومات الخاصة بالظواهر االقتصادية واالجتماعية وانتقائها وتحليلها

 .علميوروح النقد ال( االستدالل واالستنباط)بكيفية صحيحة من خالل قدرة المالحظة العلمية 

 في استخدام تكنولوجية اإلعالم واالتصال وتطبيقاتـها في الميادين االقتصاديـة والمحاسبـية و  التحكم

 .المالية و في حياته الشخصية

 ميكانيزمات وأدوات التحليل للوقوف على الوضعية المالية ومردودية المؤسسة استخدام. 

 والمحاسبة و استعمال الوثائق الختامية في مجال التسيير إعداد. 
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 أدوات التحليل المحاسبي والمالي والرياضي في اتخاذ القرارات استعمال. 

  من االندماج في العمل الجماعي واكتساب روح المسؤولية والمبادرةالتمكن. 

 قـراءة ميزانـية، تحليلـها و )في المفاهيم القاعدية التي تسمح بتشخـيص وحدة اقتصاديـة  التحكم

 (.استخالص النتائج

 الكفاءات الختامية االندماجية

 :تسعى مناهج شعبة التسيير واالقتصاد إلى إكساب المتعلمين الكفاءات الختامية االندماجية التالية 

الميزانية و جدول حسابات النتائج، وكذا : التحكم في إعداد وقراءة الوثائق التلخيصية األساسية المتمثلة في .2

المحاسبة التحليلية باعتبارها تحليال للتكاليف وعقلنة الستخدام  تحليل االستغالل والمردودية ومبادئ

 .الموارد

تطبيق المبادئ الرياضية والمحاسبية والمعلوماتية في وضعيات مالية حقيقة تتصل بحياته اليومية والمهنية  .1

 .مستقباًل

واتخاذ مواقف علمية  التحكم في مفاهيم ومبادئ االقتصاد والمانجمنت  لفهم المحيط االقتصادي واالجتماعي .3

 . إزاء وضعيات اقتصادية، مالية واجتماعية مختلفة

 .التحكم في المفاهيم والمبادئ القانونية لفهم المؤسسة  ومحيطها القانوني واالجتماعي .4

 

 تقديم المادة

م مجموعاة مان الوحادات التعلمياة التاي تا       ميادان يتضامن كال    ياادين م ةلقد قسمت محتويات هذا المنهاج إلى خمس 

اختيارها على أسااس التادرج والتكامال بماا يمكان مان تحقياق الكفااءات المساتهدفة فاي مجاالي التسايير المحاسابي              

األول المخصاص لتقاديم المباادئ األساساية      الميادان فاي   المياادين والمالي وتطبيقات اإلعاالم اآللاي ، وتتمثال هاذه     

 والميادان  عملياات االساتغالل الجارياة   اني الخااص ب الثا  والميادان ،  1110للمحاسبة وفقاا للنظاام المحاسابي الماالي     

الرابع تدفقات  الميدانالثالث الخاص  بالخزينة وتدفقاتها بحيث أدرجت  فيه الرياضيات المالية المتعلقة بالخزينة، 

 :ولتحقيق ذلك يوزع الحجم الساعي األسبوعي للمادة كالتالي. تحليل التكاليف الخامس  والميداناالستثمار 

 (.2+ 4) 2جم الساعي األسبوعي ـ الح

 .ساعات أسبوعيًا للقسم بكامله 4ـ 

 (.نصف القسم)أسبوعيًا باألفواج ( سا 2)ـ ساعة واحدة 

 .يومًا للفوج الواحد 22ـ بالنسبة للعمل باألفواج يستحسن تنظيم العملية على أساس ساعتين كل 

 

 الكفاءات الختامية للسنة الثانية ثانوي

للساانة  الثانيااة  ثااانوي  شااعبة  تساايير واقتصاااد  إلااى  إكساااب    ساايير المحاساابي والماااليالتيسااعى  منهاااج  

 :المتعلمين الكفاءات  التالية

 التحكم في  المبادئ  والمفاهيم  والقواعد  المحاسبية  األساسية   .2

 . والتلخيص  التحكم في  التقنيات  المحاسبية والمالية باستخدام  المعلوماتية  كأداة للتحليل والتطبيق .1

 .المتعلقة  بالمؤسسة( المحاسبية والمالية)التحكم  في  العمليات  المتصلة بمعالجة المعطيات  الكمية  .3

 .إعداد  وتحليل  الوثائق  الختامية  وصياغة  ملخصاتها  وتبليغها  .4



 

 4 1122مارس     (SCF)منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي                   شعبة التسيير واالقتصاد -السنة الثانية ثانوي

مسااؤوليات  ال  مراقبااة  الوثااائق  المحاساابية  واسااتغاللها  فااي  إعااداد   مشاااريع  تقديريااة  بهاادف  تحديااد       .2

 .وترشيد  القرارات  اإلدارية  المتعلقة بالجوانب االقتصادية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة

 .بالناحية  المالية  في  مواقف   خاصةتوظيف  المفاهيم  المحاسبية   للتبرير والتدليل  .2

 الكفاءات القاعدية  للسنة الثانية ثانوي

 .ةتحكم في المصطلحات والمبادئ المحاسبيي  .2

 .ينجز ويحلل ويستغل الوثائق المحاسبية ويسجل العمليات المتعلقة بها .1

 .يتحكم في العمليات المالية القصيرة المدى .3

 (.النتائج حسابوالميزانية )ينجز الوثائق التلخيصية  .4

 .يحلل عمليات االستغالل واالستثمار محاسبيًا وماليًا .2

 .اسبي والمالييوظف تقنيات اإلعالم اآللي في مجال التسيير المح .2
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 المفاهيمية والوحدات التعلمية والتوزيع الزمني الميادين

 المفاهيمية الميادين الوحدات التعلمية الحجم الساعي

 المؤسسة والتسيير. 2 14

المبادئ األساسية . 2
 للمحاسبة

 التدفقات وإثباتها. 1 12

 الحساب -التسجيل المحاسبي للتدفقات . 3 23

 ة والنتيجةالميزاني.4 22

 التنظيم المحاسبي الكالسيكي ونظرية القيد المزدوج. 2 24

  الفوترة. 2 21

عمليات االستغالل . 1
 عمليات الشراء واإلنتاج والبيع. 0 22 الجارية

 عمليات االستغالل األخرى. 8 12

 الخزينة. 7 14

 المدىقصيرة الالقروض . 21 18 الخزينة وتدفقاتها. 3

 اآلجل وسائل الدفع. 22 23

 التثبيتاتمدخل حول . 21 17

 تدفقات االستثمار. 4

 تقييم التثبيتات. 23 18

 مدخل محاسبة التسيير. 24 18

 تحليل التكاليف. 5

 مدخل للتكاليف الكلية. 22 21
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
 المؤسسة والتسيير(: 12)الوحدة رقم 

 سا 14:الحجم الساعي 

 

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  المؤسسة. 2 
  تعريف المؤسسة. 2.2 

ـ يصنف الماتعلم فاي جادول مجموعاة مان      

 معياااااار النشااااااطالمؤسسااااات حساااااب  

 باستعمال معالج النصوص

ط حساااب معياااار النشاااا  اتتصااانف المؤسسااا ـااا  اتالمؤسس تصنيف .1.2
 .باختصار

  التسيير . 1 
  التسييرتعريف . 2.1 
ـاا يااتم اإلشااارة إلااى التنظاايم والتنبااؤات واتخاااذ       مهام التسيير. 1.1 

 .القرارات والرقابة
  المؤسسة والمحاسبة المالية. 3 
  تعريف المحاسبة وأهدافها. 2.3 
أو  اليااةالمـاا االقتصااار علااى تعريااف المحاساابة   أ ـ تعريف المحاسبة المالية 

 .العامةالمحاسبة 
ماان القااانون  ( 3)ـاا يؤخااذ التعريااف ماان المااادة    

10-22. 

  

ـااا يصااانف الماااتعلم فاااي جااادول باساااتعمال  
معاااااالج النصاااااوص أهاااااداف مساااااك    
المحاساابة الماليااة ماان خااالل مجموعااة  

 .من األهداف

 ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية
 ضرورة قانونية 
 أداة للتسيير 
 ومات وسيلة للحصول على المعل

 والتواصل مع الغير
 أداة إثبات في حالة النزاع 
   أداة لحسااااب الوعااااء الضاااريبي

 جبة الدفعاومبلغ الضرائب الو

  .ـ مراقبة النشاط واتخاذ القرار
فااي المحاساابة ( 4)ـاا يااتم االقتصااار علااى المااادة 

فاي المحاسابة المبساطة مان     ( 2)العادية والمادة 
 .22 – 10القانون 

مخطاط باساتخدام معاالج    ي ـ يبين المتعلم ف
 .للمحاسبة ينمستعملالالنصوص 

  المستعملون للمحاسبة. 1.3
ـ تمكن من معرفة مكونات وتطور الذمة المالية  أ ـ المؤسسة

 .للمؤسسة
 ب ـ الغير

 الدائنون 
 مصلحة الضرائب 
 الهيئات االجتماعية 
  (العاملون في المؤسسة)األجراء 
 المؤسسات المالية 
 ساااااااااااهمون المسااااااااااتثمرون والم

 المحتملون

ـ يهتم الغير بمعرفة مردودية المؤسسة وقدرتها 
 .على السداد

 :الكفاءات المستهدفة 

.ـ ُيحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي والمالي للمؤسسة
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 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ـ يبين المتعلم في جدول بعض البرمجياات  

التي يمكن استعمالها من قبل مجموعاة  

ماان المؤسسااات انطالًقااا ماان معطيااات  

 .ميدانية

إلاااااى دور اإلعاااااالم اآللاااااي  ـااااا اإلشاااااارة   دور اإلعالم اآللي في المحاسبة. 3.3

 فااايالساااتعماله قانونياااة ال والشاااروط 

كما نصات علاى ذلاك     المحاسبة مسك

مان المرساوم   ( 2)و( 4)و( 3) وادالم

الماؤرخ فااي   221 -17رقاام التنفياذي  

10/14/1117 . 

ر المصااد  المباادئ الماذكورة مان    تستنتجـ  مبادئ المحاسبة. 4.3 

 .الداخلية

من ( 3)ريف من الملحق رقم اـ تستمد التع

 . 1118لسنة  02القرار رقم 

ـ يبين المتعلم في مخطط باساتعمال معاالج   

النصااوص مبااادئ المحاساابة ماان بااين    

 .مجموعة من المبادئ

من ( هـ ، ، جـ، د ، ب أ)ـ تستمد المبادئ  أ ـ مبدأ استمرارية االستغالل

 ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات .22-10م من القانون رق( 2)المادة 

 جـ ـ مبدأ قابلية المقارنة

 د ـ مبدأ التكلفة التاريخية

هااـ ـ مباادأ أساابقية الواقااع االقتصااادي         

 على المظهر القانوني

ماااان ( و، ز، حااااـ، ط)ـاااا تسااااتمد المبااااادئ  و ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية

 ز ـ مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية .222-18المرسوم التنفيذي رقم 

 حـ ـ مبدأ الحيطة

 ط ـ مبدأ عدم المقاصة 

  مصادر القواعد المحاسبية. 2.3 

 22-10القانون رقم   أ ـ المصادر الداخلية 

  222-18المرسوم التنفيذي 

  المتعلق ) 221-17المرسوم التنفيذي

 (باإلعالم اآللي

 (الحسابات مدونة) 02القرار 

 شروط استخدام المحاسابة  )01قرار ال

 (المبسطة

ـ يبحث المتعلم في الشابكة العنكبوتياة عان    

مختلااااف القااااوانين والمراساااايم باسااااتعمال  

محركاااات البحاااث ويحملهاااا فاااي وساااائط     

 .مختلفة خاصة بالتخزين

 IFRSو IASـااا اعتمااادت الجزائااار علاااى  ب ـ المصادر الخارجية

 .1114لسنة 
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 المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
  وإثباتها التدفقات(: 11)الوحدة رقم 

 سا 15:الحجم الساعي

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  المعلومات. 2 

  تعريف المعلومة. 2.2 

  أنواع المعلومات. 1.2 

  المعلومات المحاسبية. 3.2 

اساااااتعمال معاااااالج  ـااااا يصااااانف الماااااتعلم ب 

النصوص التدفقات في جدول انطالقاًا مان   

 .مجموعة من العمليات االقتصادية

  التدفقات. 1

  تعريف وتصنيف التدفقات. 2.1

  أ ـ تعريف التدفقات

ـاا يقتصاار علااى تصاانيف التاادفقات إلااى     ب ـ تصنيف التدفقات

 .داخلية وخارجية
ـاا ينجااز المااتعلم مخططااات لمجموعااة ماان  

االقتصااااادية باسااااتعمال معااااالج   التاااادفقات

 .النصوص

  أنواع التدفقات. 1.1

ـاا يااتم التطاارق إلااى التاادفقات الداخليااة       أ ـ التدفقات الحقيقية

 .والتدفقات الخارجية

 .ـ تعتبر التدفقات المالية كلها خارجية ب ـ التدفقات المالية

 ـ إظهار العالقاة باين التادفقات الحقيقياة     التدفقات ومقابلها. 3 

 .والمالية
ـ ينجاز الماتعلم باساتعمال المجادول وثاائق      

 .إثبات التدفقات
  وثائق إثبات التدفقات. 4

 .ـ يتم تقديم الوثائق دون دراستها وثائق إثبات التدفقات الحقيقية. 2.4

  أ ـ وصل الطلب 

  ب ـ وصل التسليم 

  جـ ـ الفاتورة 

  وثائق إثبات التدفقات المالية. 4.1 

الوصاال :وسااائل الاادفع الفااوري   أ ـ     

 النقدي والشيك

 

األوراق : ب ـ وسااائل الاادفع اآلجاال     

 التجارية األخرى

 (.الكمبيالة)ـ السند ألمر والسفتجة 

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ ُيصنف وُيحلل التدفقات باالعتماد على وثائق إثباتها 
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
 الحساب -التسجيل المحاسبي للتدفقات (: 13)الوحدة رقم 

 سا 23:الحجم الساعي

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية نشطة التعلمأ

ـ يستعمل  المتعلم معاالج النصاوص لرسام    
شااكلي الحساااب و يحاادد الرصاايد انطالقااا    

 .من العمليات الخاصة بحساب واحد

  مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات. 2

  مصدر التدفق. 2.2
  استخدام التدفق. 1.2
  دفقوصف الت. 3.2

ـااا انطالقاااا مااان مجموعاااة مااان العملياااات     
المختلفااااااة يسااااااتعمل المااااااتعلم المجاااااادول 
للتساااجيل فااااي مجموعااااة ماااان الحسااااابات  

 .بتطبيق مبدأ القيد المزدوج

  الحساب. 1
  تعريف الحساب وشكله. 2.1
  تسجيل التدفقات في الحساب. 1.1

سجل في ـ اإلشارة إلى أن المبلغ الم أ ـ التسجيل في الجانب المدين
الجانب المدين هو نفسه المسجل في 
الجانب الدائن وهذا ما يسمى بالقيد 

 22المزدوج، كما نصت عليه المادة 
 .22-10من قانون 

 

 ب ـ التسجيل في الجانب الدائن
 جـ ـ وصف الحساب بعد التسجيل

 د ـ ترصيد الحساب

ـ يصانف الماتعلم مجموعاة مان الحساابات      
ا باسااتخدام معااالج  حسااب طبيعااة أرصاادته 

 .النصوص والمجدول

 .  ـ تحلل األرصدة إلى مدينة ودائنة تحليل أرصدة الحسابات. 3

ـ ينجز المتعلم مدوناة الحساابات باساتعمال    
 .المجدول

  الحسابات والنظام المحاسبي المالي. 4

تعرياااااف النظاااااام المحاسااااابي  . 2.4 
 المالي

 

من نفس الطبيعة ـ تجميع المعلومات  مدونة الحسابات. 1.4 
ونفس النوع لتحديد األصناف 

 .والحسابات وترميزها الرقمي
 أ ـ الترميز المحاسبي 
 ب ـ األصناف 
ـ اإلشارة إلى الحساب الرئيسي  جـ ـ ترقيم الحسابات 

 . والفرعي والجزئي
التي رقمها  اتـ اإلشارة إلى الحساب د ـ حاالت خاصة بالترقيم 

 . (××7)الثالث 

 :الكفاءات المستهدفة

 .يستخرج الرصيدـ يمسك الحساب و
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
  الميزانية والنتيجة(: 14)الوحدة رقم 

 سا 22 :الحجم الساعي

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة
ـاا ينجااز المااتعلم شااكل الميزانيااة باسااتعمال  

 .المجدول ويحدد النتيجة
I .الميزانية  

  عريف الميزانيةت. 2

  حسابات الميزانية. 1 

  حسابات األصول. 2.1

  التثبيتات(: 1) أ ـ الصنف
 ،114 :الحساباتـ االقتصار على  ـ التثبيتات المعنوية

112 ،118. 
، 122:لحساباتى اـ االقتصار عل ـ التثبيتات العينية

123 ،122 ،128. 
 : على 128ـ يقتصر في حساب  

 قلمعدات الن. 
 معدات المكتب. 
 المكتب أثاث. 
 معدات اإلعالم اآللي. 

 ـ التثبيتات المالية
، 102: الحسااااباتـااا االقتصاااار علاااى   

التاااااااي تمثاااااااال مختلااااااااف   103، 101
 .السندات

، 32 ،31 :الحسابات االقتصار علىـ  المخزونات(:13)ب ـ الصنف
31، 32. 

طابع المدين ـ حسابات الغير ذات ال حسابات الغير(: 4)جـ ـ الصنف
 .الزبائن 42مثل حساب 

ـاا الحسااابات ذات الطااابع الماادين مثاال      الحسابات المالية(: 2)د ـ الصنف 
 .23/وحـ 22/حـ

  حسابات الخصوم. 1.1 

حسابات رؤوس (: 2)أ ـ الصنف 
 األموال

 

 .212ـ حساب  ـ رأس المال 

 .224 ـ حساب ـ االقتراضات والديون المماثلة 
ـ حسابات الغير ذات الطابع الدائن مثل  حسابات الغير: (4)ب ـ الصنف 

 .الموردون 41حساب 
المساهمات البنكية  227ـ حساب  الحسابات المالية(: 2)جـ ـ الصنف 

 .الجارية

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ ينجز الميزانية ويحدد النتيجة
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 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ـاا ينجااز المااتعلم الميزانيااة ويحاادد النتيجااة    
ماان مياازان المراجعااة باألرصاادة   انطالقااا 

 .باستعمال المجدول

ـاا االقتصااار علااى الشااكل المبسااط الااذي  شكل الميزانية . 3
يحتاااوي علاااى الكتااال المحتوياااة علاااى     

 .األصناف وفًقا للنموذج الرسمي

 II .النتيجة  

  تعريف النتيجة. 2 

  حسابات النتيجة. 1 

  األعباء. 2.1 

  المنتوجات. 1.1 

  النتيجةتحديد . 3 
  حالة الربح. 2.3 

  حالة الخسارة. 1.3 

 III .عالقة الميزانية بالنتيجة  

  المبدأ . 2 

  ظهار النتيجة في الميزانيةإ. 1 

 IV .حساب النتائج  

ـ يستعمل المتعلم المجادول إلعاداد نماوذج    
 .حساب النتائج

 االقتصار علاى حسااب النتاائج حساب     ـ شكله. 2
 .طبيعته

القااًا ماان وضااعيات مختلفااة يسااتعمل   ـاا انط
الماااتعلم النمااااذج الساااابقة إلعاااداد حسااااب   

 .النتائج للمؤسسة

  إعداده. 1
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
  التنظيم المحاسبي الكالسيكي(: 15)الوحدة رقم 

 سا 24:الحجم الساعي

 

 

 

 

 

 يهات المنهجية والبيداغوجيةالتوج المضامين المعرفية أنشطة التعلم

ـاا ينجااز المااتعلم مخططااا يبااين مختلااف   
مراحاااال تطبيااااق النظااااام الكالساااايكي    

 .باستخدام معالج النصوص

  مدخل للتنظيم المحاسبي. 2

تعريف التنظيم المحاسبي . 2.2
 الكالسيكي

 

أهداف التنظيم المحاسبي . 1.2
 الكالسيكي

 

  الدفاتر الرسمية المستخدمة. 3.2 

التنظيم المحاسبي الكالسيكي . 1 
 (نظرة عامة)

 

  المبدأ. 2.1 

  تقديم النظام الكالسيكي. 1.1 

  أ ـ خطوات النظام الكالسيكي 

  ب ـ تقديم مخطط النظام الكالسيكي 

مكونات )استعمال النظام الكالسيكي . 3 
 (النظام

 

كانياة  ـ اإلشارة إلى الوثائق الثبوتية وإم أعمال تمهيدية. 2.3 
 .استخدام دفتر مسودة

ـ ينجز الماتعلم شاكل اليومياة باساتخدام     
 .المجدول

يطباااااق الماااااتعلم مراحااااال النظاااااام  ـااااا 
الكالسااااايكي انطالقاااااًا مااااان عملياااااات   

 .اقتصادية باستعمال المجدول

ـ يستمد تعريف وشاروط مساك الادفاتر     دفتر اليومية. 1.3
إلاااى ( 11)المحاسااابية مااان الماااواد  

 أ ـ تعريف اليومية 22-10من القانون ( 14)

  ب ـ مسك اليومية

  جـ ـ شكل اليومية والقيد المحاسبي

  د ـ أنواع القيد المحاسبي

 القيد البسيط  

 القيد المركب  

  الدفتر الكبير. 3.3

  الوثائق التلخيصية. 4.3

 :الكفاءات المستهدفة

ـ يطبق مبدأ النظام المحاسبي الكالسيكي والقيد المزدوج  في تسجيل 

 .العمليات االقتصادية
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 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  تقديم القيد المزدوج .4 

  التسجيل المحاسبي. 2.4 

  (المبدأ)تقديم النظام . 1.4 

التساااااجيل المحاسااااابي والقياااااد . 3.4 
 المزدوج

 

أ ـ  التسجيل في اليومية والقيد  
 المزدوج

مجماااوع المباااالغ  : ـااا اإلشاااارة إلاااى أن  

المساااجلة فاااي الجاناااب المااادين يسااااوي  

مجمااوع المبااالغ المسااجلة فااي الجانااب     

 .ائنالد

ب ـ التسجيل في الدفتر الكبير  
 والقيد المزدوج

مجمااوع األرصاادة  : ـاا اإلشااارة إلااى أن  

المدينااااة يساااااوي مجمااااوع األرصاااادة    

 .الدائنة
ـ ينجز المتعلم ميازان المراجعاة باساتعمال    

  ميزان المراجعة. 4.4 .المجدول انطالًقا من معطيات

  أ ـ تعريفه
  ب ـ شكله 

 .إلى دور المراقبة ـ اإلشارة جـ ـ دوره 
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                عمليات االستغالل الجارية: المفاهيمي الثاني الميدان
لفوترة(: 10)الوحدة رقم    ا

 سا 21:الحجم الساعي

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  الفاتورة العادية. 1 

ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعداد شكل  تعريف الفاتورة. 1.1 .ـ يركز على أنها وثيقة قانونية
 .نموذجي للفاتورة

 : ـ تحلل الفاتورة ومحتوياتها إلى 

  الجزء األعلىL'entête 
  الجزء الهيكليle corps 
  الجزء األسفلle pied 

ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعداد  وصف الفاتورة. 2.1
من عمليات  انطالقافاتورة بسيطة 

 .تصاديةاق

ـ يتم معالجاة عناصار الفااتورة انطالقاًا     
ماان وثيقااة تحتااوي علااى التخفيضااات 

 .والرسم على القيمة المضافة 

  عناصر الفاتورة. 3.1

  المبلغ الخام أ ـ 

  المبلغ الصافي ب ـ

ـاا انطالقااا ماان عمليااات مختلفااة وبشااكل  (Réductions)التخفيضات جـ ـ  
ل متاااادرج يسااااتعمل المااااتعلم المجاااادو

عادياااة تحتاااوي علاااى  إلعاااداد فاااواتير
التخفيضااااااات والزيااااااادات وفااااااواتير 

 .إنقاص

ـاا مااا يسااامى فااي القااانون التخفيضاااات     
 (.R.R.R)الثالثة 

التأكيد على أن التخفيضاات التاي تارد     ـ
علااااى الفاااااتورة األصاااالية ال تسااااجل 

 .محاسبًيا

 التخفيضات التجارية 

  تعجيل بالدفعالتخفيضات 

ساام علااى القيمااة   ـاا االقتصااار علااى الر  
 .المضافة

  (Majorations)الزيادات . 4.2

المبلغ الصافي للدفع متضمن . 2.2 

 ((TTCالرسم 

 

ـاا  التأكيااد علااى أن التخفيضااات خااارج   
الفاتورة األصلية لايس لهاا أثار ماالي     

 .وفًقا للنظام المحاسبي المالي

 (فاتورة دائنة)فاتورة اإلنقاص . 1

Facture d’avoir)) 

 

 

:الكفاءات المستهدفة  

 .ـ ينجز الفاتورة 
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               عمليات االستغالل الجارية:المفاهيمي الثاني يدانالم
 عمليات الشراء واإلنتاج والبيع   (: 10)الوحدة رقم 

 سا 20:الحجم الساعي

 

 

 

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

ـاا يقتصاار علااى تسااجيل الفااواتير لاادى      
 .فقط المشتري

  شراءعمليات ال. 2
جااادول مـااا يساااجل الماااتعلم باساااتعمال ال

عملياااااات شاااااراء البضاااااائع و بيعهاااااا 
انطالقااااااًا  ماااااان مجموعااااااة فااااااواتير   

 .ووصوالت إدخال و إخراج
 

ـااا يساااجل الماااتعلم باساااتعمال المجااادول  
عمليات شراء المواد واللاوازم وإنتااج   
وبيع المنتجاات انطالقاًا مان مجموعاة     

 .فواتير ووصوالت إدخال وإخراج

 البضائعشراء . 2.2 .د على مبدأ الجرد الدائمـ االعتما
 المواد واللوازمشراء . 1.2 
 التموينات األخرى شراء .3.2 

ـ تسجل مشتريات الدراسات 
 .214والخدمات المؤداة في حساب 

المؤداة  الخدمات مشتريات. 4.2
 للمؤسسة

ـ تسجل المشتريات من المواد 
 غير المخزنة( اللوازم)والتوريدات 
 .210في حساب 

المشتريات غير المخزنة من . 2.2
 (اللوازم)المواد والتوريدات 

ـااا يقتصااار علاااى تساااجيل اإلنتااااج التاااام  
 .الصنع

 عمليات اإلنتاج.1

ـاااا اإلشااااارة إلااااى الوثااااائق المسااااتعملة   
لتسااااجيل حركااااة المخزونااااات مثاااال  

 (Bon de sortie)وصاال الخااروج  
 .(Bon d'entrée)ووصل الدخول 

المواد واللوازم من إخراج . 2.1
 المخزن

إدخال اإلنتاج التام الصنع إلى . 1.1
 المخزن

ـ يعتمد في تساجيل عملياات البياع علاى     
نفس الفواتير المستخدمة فاي تساجيل   

 .عمليات الشراء

 ـ عمليات البيع 3

ـاااا تسااااجيل الفاااااتورة والخااااروج ماااان     
 .المخزن

 بيع البضائع. 2.3
 عبيع اإلنتاج التام الصن. 1.3

ـ اإلشارة إلى أن مبيعات األشغال 
ومبيعات  014تسجل في حساب 

 .012الدراسات تسجل في حساب 

 أداء الخدمات. 3.3

ـ  اإلشارة إلى أن التخفيضات التجارياة  
وتخفاااايض تعجياااال الاااادفع يسااااجالن  

في حالاة   217محاسبًيا في الحسابين 
 .في حالة البيع 017الشراء و

اتورة ف)فاتورة اإلنقاص حالة . 4
 ((Facture d’avoir( دائنة

 

 :الكفاءات المستهدفة

 .ف عمليات الشراء واإلنتاج والبيعـ يسجل محاسبيا مختل
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               الجاريةاالستغالل  عمليات: المفاهيمي الثاني الميدان
 االستغالل األخرى   عمليات(: 10)الوحدة رقم 

 سا 15:الحجم الساعي

 

 

  

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
   

سااجل المااتعلم األعباااء والمنتوجااات   ـاا ُي األخرى االستغالل أعباء. 2 

األخارى اساتناًدا إلاى الوثاائق المتعلقاة      

 .بكل نوع باستخدام المجدول

 

 الخدمات الخارجية. 2.2 .تتعلق بالتثبيتاتـ 

تتعلاااااااق بالنشااااااااط الجااااااااري أي   ـااااااا 

    .االستغالل

 الخارجية األخرى الخدمات. 1.2

  المستخدمين أعباء. 3.2 

على مكوناات عناصار األجار    ـ يقتصر 

 .انطالًقا من دفتر األجور

 أ ـ أجور المستخدمين

ب ـ االشتراكات المدفوعة للهيئات 

 االجتماعية

 

ـااا ياااتم التطااارق إلاااى األجااار القاعااادي،  

التعويضااااااات والعااااااالوات، أجااااااار   

المنصااب، األجاار اإلجمااالي، األجاار   

الخاضااع للضااريبة واألجاار الصااافي  

 .وكيفية تسجيلها

  تسجيل عناصر األجرجـ ـ حساب و

  د ـ أعباء رب العمل 

  المنتوجات .  1 

الماليااااة  ـاااا يقتصاااار علااااى المنتوجااااات 

يقدمها البناك لصاالح   التي  (028/حـ)

  .المؤسسة

 المنتوجات المالية األخرى  

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ يسجل محاسبيًا األعباء والمنتوجات المتعلقة بعمليات االستغالل األخرى
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                الخزينة وتدفقاتها: الثالثالمفاهيمي  الميدان 
 الخزينة  (: 10)الوحدة رقم 

 سا 14:الساعي الحجم

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  مفهوم الخزينة . 2 

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول ليحساااب   الخزينة الفورية. 1 
الخزينااة الفوريااة للمؤسسااة انطالقااا   

 الخزينة الموجبة.  2.1  .من عمليات مبررة بوثائق الدفع

 أ ـ النقديات (23)ـ ما يقابل حساب 

، 222، 221)ـ ما يقابل الحسابات 
220.) 

ـ المبالغ المودعة في الحساب الجاري 
 .220البريدي تدخل ضمن حساب 

ب ـ المبالغ المودعة في البنوك 
 والمؤسسات المالية وما يماثلها

المساهمات  227ـ يتمثل في الحساب 
 .البنكية الجارية

  السالبة الخزينة. 1.1

تمثل في المداخيل النقدية ـ ت
 .والمصاريف النقدية

 :ـ تقديم المعادلة 

المداخيل النقدية  = تدفقات الخزينة  
(Encaissements )- المصاريف النقدية 

Décaissement)). 

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول ليصااانف  تدفقات الخزينة. 3
مجموعة مان العملياات إلاى ماداخيل     

 .يةومصاريف ويحدد الخزينة الفور

  وسائل الدفع. 4 

ـاااا التطاااارق إلااااى التحصاااايل والتسااااديد 
 .الفوري نقًدا وبشيك

  الفوري وسائل الدفع. 2.4

 أ ـ وصل الدفع النقدي ـ تعريفهما وشكلهما

 ب ـ الشيك

 

 السااااافتجة ـااااا يقتصااااار علاااااى تعرياااااف
والسااااند ألماااار وربطهمااااا   (الكمبيالااااة)

 .بالخزينة

  وسائل الدفع اآلجل. 1.4

 : الكفاءات المستهدفة

 .ـ ُيحدد مفهوم الخزينة
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                الخزينة وتدفقاتها: لمفاهيمي الثالثا الميدان
  المدىالقروض القصيرة (: 21)الوحدة  رقم 

 سا 10:الحجم الساعي

 
 

 

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  تعريف القرض. 2 

ـ يقتصر على تعريف القارض القصاير   
والقااااارض الطويااااال المااااادى حساااااب 

تهمااااااااا باااااااادورتي االسااااااااتغالل عالق
 .واالستثمار

القرض القصير المدى بالفائدة ـ ربط 
القرض الطويل المدى البسيطة و

 .بالفائدة المركبة

  أنواع القروض. 1

  المدى القصيرةالقروض . 2.1

  المدى الطويلةالقروض . 1.1

ـاا انطالقااا ماان عمليااات ماليااة قصاايرة       الفائدة البسيطة. 3 
لمااااتعلم المجاااادول يسااااتخدم ا الماااادى

لحساااااااب الفائاااااادة البساااااايطة فااااااي    
 .وضعيات مختلفة

 تعريف الفائدة. 2.3 

ـ من التعريف تستنتج العناصر 
 .المتعلقة بالفائدة

 تعريف الفائدة البسيطة. 1.3

 حساب الفائدة البسيطة. 3.3 

ـ يتم تطبيق الصيغة العامة عبر أمثلة 
 .لحساب مختلف عناصر الفائدة

 العامة للفائدة البسيطة أ ـ الصيغة

ـاا يااتم تطبيااق الصاايغة العامااة فااي حالااة  
 .واألشهر المدة باأليام

 ب ـ تطبيق الصيغة العامة

  القيمة المكتسبة. 4.3 

  التسجيل المحاسبي. 4 

  تسجيل الحصول على القرض. 2.4 

ـاااا أعباااااء القاااارض المحسااااوبة بفائاااادة   
، تساااجل فاااي حسااااب أعبااااء    بسااايطة
 (.222 حساب)الفوائد 

  تسجيل أعباء القرض. 1.4

  تسديد القرض. 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة

.ي العمليات المالية القصيرة المدى ويسجلها محاسبًياـ يطبق الفائدة البسيطة ف



 

 19 1122مارس     (SCF)منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي                   شعبة التسيير واالقتصاد -السنة الثانية ثانوي

 

 

                الخزينة وتدفقاتها: المفاهيمي الثالث الميدان
 اآلجل وسائل الدفع(: 22)الوحدة رقم 

 سا 23: الحجم الساعي

 
 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  ريف وسائل الدفعتذكير بتع. 2 
  أنواع وسائل الدفع اآلجل. 1 

ـ االعتماد على تعريفهما لتقديم 
 .شكلهما

  السفتجة أو الكمبيالة . 2.1
  السند ألمر. 1.1

ـ يتم تسجيلها لدى الزبون ولدى 
 .المورد

  إنشاء األوراق التجارية. 3

  لتجاريةتداول األوراق ا. 4 ـ تقديم مفهوم تداول األوراق التجارية
  تحصيل األوراق التجارية. 5 .ـ حالتي التحصيل بتاريخ االستحقاق

 التحصيل المباشر. 2.2
  التحصيل بتوسيط البنك. 1.2

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول لحسااااب   خصم األوراق التجارية. 0 
ـااااا توضااااايح الغااااارض المتمثااااال فاااااي    .الخصم انطالقا من حالة واقعية

باااال تاااااريخ  الحصااااول علااااى المبلااااغ ق 
 .االستحقاق

 إرسال الورقة للخصم.2.2

  الخصم التجاري. 1.2 
  أ ـ تعريف الخصم التجاري 

ـاا يااتم التطاارق إلااى العناصاار المحااددة     
القيمة االسمية، المادة الفاصالة   )للخصم 

بااين تاااريخ الخصاام وتاااريخ االسااتحقاق 
 (.ومعدل الخصم

  ب ـ حساب الخصم التجاري

  حاليةجـ ـ حساب القيمة ال 
ـاااا االعتماااااد علااااى تطبيقااااات لحساااااب  

 .عناصر الصيغة العامة للخصم
د ـ تطبيقات على الصيغة العامة 

 للخصم
 

  جيوهـ ـ اآل 
  جيوتعريف اآل  

 اآلجياااوـااا ياااتم التطااارق إلاااى عناصااار   
والعماااااوالت  المتمثلاااااة فاااااي الخصااااام  

المتغياارة والثابتااة والرساام علااى القيمااة   
 .المضافة

 جيوعناصر اآل  

قتصار على حالة قبول الورقاة مان   ـ اال
 .طرف الزبون

التسجيل المحاسبي لخصم . 3.2
 األوراق التجارية

 

 الكفاءات المستهدفة

 .ـ  يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل
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 أنشطة التعلم المضامين المعرفية المنهجية والبيداغوجية التوجيهات

  أ ـ عند إرسال الورقة للخصم 

  ب ـ عند استالم كشف الخصم 

تعلم المجدول لتطبيق مبادأ   ـ يستعمل الم استبدال األوراق التجارية. 4.2 

التكافؤ انطالقًا من عملياات اساتبدال   

 .األوراق التجارية
 أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارية 

 ب ـ تكافؤ األوراق التجارية 

  تعريف التكافؤ. 2.ب  

  تكافؤ ورقتين تجاريتين. 1.ب 

تكافؤ مجموعة من األوراق . 3.ب 

 وعة أخرىمالتجارية مع مج

 

جـ ـ التسجيل المحاسبي الستبدال  

 األوراق التجارية

 

ـااا االقتصاااار فقاااط علاااى حالاااة تظهيااار   

 . الورقة التجارية للمورد كوسيلة دفع 

  تظهير األوراق التجارية. 2.2

  أ ـ تعريف التظهير 

  ب ـ التسجيل المحاسبي للتظهير 
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ـاا يسااجل المحاال التجاااري فااي الحساااب  
118. 
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 التثبيتات العينية. 1.1

 أ ـ تعريفها
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 التثبيتات المالية. 3.1
 أ ـ تعريفها
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 التثبيتات المكتسبة بمقابل  (.االقتناء)الشراء ـ بتكلفة 
التثبيتات المستلمة كمساهمة   .ـ بقيمة اإلسهام

 عينية
التثبيتات المنتجة من قبل   .ـ بتكاليف اإلنتاج

 المؤسسة
ماان  2-212 و الفقاارة 4-212ـاا الفقاارة 

 . 02 رقم القرار
 ب ـ قواعد تجميع التثبيتات العينية

 الكفاءات المستهدفة

.ـ يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها
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  تقديم 

  . وفقاً للمقاربة بالكفاءات ) علم التسيير( لقد تم تصميم منهاج االقتصاد و المانجمنت 

 من ة قـدرة المتعلم علـى أداء فعـل ما بدرجتقوم هذه المقاربة على مفهوم الكفاءة في التعليم و هي

المهارة و الجودة ، و مفهوم األداء هو الفعل اإليجابي النشيط الكتساب المهارة أو القدرة أو المعلومة والتمكن الجيد 

  .من أدائها تبعاً للمعايير الموضوعة

ية التي كانت تنظر إلى المنهاج وتتبنى هذه المقاربة مفهوماً حديثاً للمنهاج يختلف عن التصورات التقليد

على أنـه البرنامـج أو المـقرر الدراسـي أو مجموعة من المواد الدراسية المنفصلة التي تكون العالقة بينها 

ضعيـفة إن لـم تكـن معدومـة و يراعى فيها التسلسل المتدرج من مستوى آلخر مع تحديد مـفردات كـل 

هر في شكل كتاب مقرر ، و كان التركيز بشكل كبير على عملية التلقين و برنامـج أو مقرر دراسي و التي قد تظ

  .توصيل المعلومات و اختبار المتعلمين في النهاية للتأكد من استيعابهم للماد العلمية و المعلومات المقدمة

طة بينما يقوم المفهوم الحديث للمنهاج على أنه مجموع الخبرات المخططة لغرض التعليم بطريقة متراب

من أجل تطوير كفاءات المتعلمين إلى مستوى أداء معين يقوم على مجموعة من الوحدات تحتوى كل منها عناصر 

 من األهداف والخبرات المتنوعـة و لأساسية تركز على تفريد التعلـيم و التعلم الذاتي، و هي كل متكام

تقويم و بمفهوم آخر هو كل ما تقدمه المحـتويات و الوسائل واألدوات و األنشطة و مصادر القرارات و ال

  .  إلى أقصى ما تستطيعه قدراتهملالمدرسة لتالميذها لتحقيق نموهم الشامل المتكام

أو هو مجموع نشاطات التعلم و تجارب الحياة التي يقوم بها المتعلم تحت إشراف المدرسة و توجيه المدرس 

  :ويمتاز بذلك لمفهوم الحديث للمنهاج بالخصائص اآلتية

 .إن المتعلم هو المحور الذي يدور حوله المنهاج الدراسي §

 .يشمل المنهاج أكثر من المحتوى المطلوب تعلمه من الكتب المدرسية §

 . ألغراض معينةةإنه مشروع للحياة القائمة على التوجيه و يمثل بيئة خاصة و منظم §

تعلمين و قدراتهم ومشاركتهم الفعالة إن المنهاج بيئة تعليمية منظمة بطريقة متعمدة لتوجيه اهتمامات الم §

  .في الحياة المدرسية و إكسابهم المعلومـات و المهارات و القيم واالتجاهات اإليجابية

إن المنهاج بالمفهوم الحديث تنظيم خاص للمادة الدراسية و طرق التدريس يضع المتعلمين في موقف 

وعـاً يناسبهم ويراعـي ما بينهم مـن فـروق فرديـة و تعليمي متكامل يثير اهتمامهم و يتطلب منهم نشاطاً متن

يتضمن مرورهم على خبرات تربوية معينة ويـؤدي بهـم إلـى فهـم و بصيرة في ميدان     أو أكثر من 

  .ميادين المعرفة مع إكسابهـم مـهارات و عادات و اتجاهات و قيم مرغوب فيها

  :منهاكما تستند هذه المقاربة إلى مجموعة من المبادئ 

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3 

 

  :أ ـ اعتماد منطق التعلم بدل منطق التعليم

تتبنى المقاربة بالكفاءات منطقـاً مغـايراً لما كـان سائـداً فـي الممارسـات و التصورات التقليدية 

التي كانت تعتبر المدرس الركيزة األساسية في العالقة التربوية حيث كان التركيز على كل ما يقوم به المدرس 

ارف وجعل المتعلمين قادرين على استرجاعها وترديدها و إعطاء أهمية لكل ما يقوم به المدرس على لتلقين المع

  .حساب نشاط المتعلم باعتباره مجرد مستقبل للمعارف و مخزن لها

بينما تضع المقاربة بالكفاءات فعل التعلم في مركز العملية التعليمية، حيث يقوم على التصور البنائي للتعلم 

  .ئه أهمية كبيرة لنشاطات المتعلم و قدرته الذاتية في التعلمبإعطا

إن هذا التحول من منطق التعليم إلى منطق التعلم يفرض تصوراً مغايراً لمهمة المعلم الذي أصبح مجرد 

مسهل لعملية التعلم و وسيط موثوق بـه لفعل التعليـم، و يفرض تصوراً جديداً لمهمة المتعلم الذي أصبح مركز 

عل التربوي و بذلك يصبح التركيز على فن التعلم بدالً من التركيز على فن التعليم و يصبح مجهود المعلم منصباً الف

  .على التحفيز و اإلثارة والتوجيه بدالً من تلقين المعلومات

تعلمية جديدة تقوم على النماذج الحديثة حيث خلصت / يتطلب هذا التحول إدخال استراتيجيات تعليمية 

راسات التربوية الحديثة إلى تأكيد الـدور الجديد للـمدرس و االبتعاد عن األساليب المقننة لنقل المعرفة، و الد

التأكيد بصورة أكبر على الخبرة في تنظيم المواقف التعليمية و اكتساب مهارات التعلم الذاتي وزيادة التعلم القائم 

  .أثر التعلم و تقويمهعلى مبادرة المتعلم و التأكيد المتزايد على نقل 

و يبدو جلياً أن هذه التغيرات قد نقلت دور المدرس من منطق التعليم إلى منطق التعلم و جعلت منه مسؤوالً عن 

تنظيم الخبرة التي ال تقتصر على السماح للتالميذ بالتعلـم فقـط و إنما تسهل لهم أيضاً أمر تعلمهم من ناحية و 

لم من مجرد متلقي للمعرفة و مخزن لها إلى متعلم يتمتع بروح المبادرة والتعلـم من ناحية أخرى نقلت دور المتع

  .الذاتـي و تأكيد االستقاللية

 ب ـ اعتماد بيداغوجيا المشروع 

بيداغوجيا المشروع باعتبارها شكالً من أشكال ) علم التسيير(يتبنى منهاج مادة االقتصاد و المانجمنت     

ليم المدرسي بالحياة التي يحياها المتعلم خارج المدرسة و داخلها معاً، أي أنها تهدف إلى التعليم تهدف إلى ربط التع

  .ربط المحيط المدرسي بالمحيط االجتماعي

تشير بيداغوجيا الـمشروع إلى النشاط الذي يبذلـه المتعــلم فرديــاً أو جماعيا لتحقيق مشروع معين عبر 

  :شراف و توجيه المدرس، و يمكن تصنيفها في ثالثة أنواعمجموعة من العمليات أو المهمات تحت إ

  .ـ مشاريع بنائية و تستهدف  األعمال التي يغلب عليها الطابع العملي

  .ـ مشاريع حل المشكالت و تستهدف القضايا ذات الصفة اإلشكالية التي تحتاج إلى عالج

نمية الكفاءات كالبحث والتقصي والتحليل و ـ مشاريع تعلم مهارات و تستهدف تنمية بعض المهارات الضرورية لت

  .التفسير

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 

 

  :تنطلق بيداغوجيا المشروع من بعض المبادئ األساسية في التربية الحديثة و منها

 .التعليم التعاوني القائم على العمل الجماعي و االندماج االجتماعي •

 .التعلمية/التركيز على المتعلم باعتباره محور العملية التعليمية  •

 . النشاط الذاتي و الممارسةتشجيع •

 .تنمية التفكير العلمي و روح النقد و االبتكار •

  :يمر إنجاز المشروع بمجموعة من الخطوات هي  

  .تعيين المشروع و اختياره من بين مجموعة من المشاريع §

 .التخطيط للمشروع و تحديد المراحل و اآلجال و الوسائل §

 .مهمات التي يتطلبهاالتنفيذ و المتابعة بإنجاز العمليات و ال §

 .تقويم المشروع و الحكم على النتائج §

و عموماً تسعى بيداغوجيا المشروع إلى تمكين المتعلم من تنمية المهارات الضرورية للبحث و التعلم       بما 

  :يمكنه من اكـتساب الكـفاءات المستهدفـة و إدماجها في حياته اليومية و المهنية مستقبالً مثل

 .لمعلومات من مصادرها الحقيقيةالبحث عن ا •

 .تحليل المعلومات و التعليق عليها بصورة عقالنية •

 .تلخيص المعلومات و استغاللها بشكل يجعلها أكثر مردودية •

 .تحديد المشكالت و تصميم الخطط •

 .التعاون و التواصل مع اآلخرين •

 .إصدار األحكام الموضوعية و تعميمها في الميادين المماثلة •

 .مين جديدةإنتاج مضا •

 كما روعي في اختيار الكفاءات و المضامين المعرفية و األنشطة التعلمية أهداف المرحلة التعليمية التي ال

  .تتطلب بالضرورة التخصص المبكر الذي يستدعي توسعاً أعمق في مجال التخصص
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  المالمــــح
  

س ذخيرته المعرفيـة ومهاراتـه و يمثل الملمح جملة المواصفات التي ينبغي توفرها لدى المتعلم، و تعك

  :مواقفه و تتجلى في نوعين هما

  : ـ ملمح الدخول1

يتمثل في مجموعة الكفاءات و المهارات الواجب توفرها لدى المتعلم في نهاية الجذع المشترك ليسمح له بمواصلة 

  :تكوينه في شعبة تسيير و اقتصاد و يمكن إجمالها في الكفاءات التالية

 .قة بالتحكم في اللغة العربية و القدرة على التعبير و التبليغ بلغة سليمة متعلكفاءات §

 . متعلقة بالتحكم في المعارف الرياضية المقدمة خالل الجذع المشترككفاءات §

 باللغتـين الفرنسية غ متعلقة باللغات األجنبية و تتمثل بالتحكم في المهارات األساسية للتعبير والتبليكفاءات §

 . بغية استخدامهما في التوثيق التقني و العلميواإلنجليزية

  : ـ ملمح الخروج2

يتمثل في اكتساب مجموعة من الكفاءات و المهارات التي تسمح بتحضير المتعلم المتـحان البكالوريا 

  :وينتج عن عملية التحضير هذه نوعين من األهداف

  .التعليم العاليأ ـ الحصول على شهادة البكالوريا و مواصلة التكوين بنجاح في 

  : ب ـ التحضير لالندماج في الحياة العملية من خالل اكتساب الكفاءات التالية

 التحكم في المعارف و المفاهـيم األساسـية المحاسبـية و االقتصاديـة والماليـة و القانونيـة و  §

 ).اكتساب لغة متخصصة(المصطلحات الضرورية 

 بالظواهر االقتصادية واالجتماعية وانتقائها و تحليلها بكيفية القدرة على البحث عن المعلومات الخاصة §

 .و روح النقد العلمي) االستدالل واالستنباط(صحيحة من خالل قدرة المالحظة العلمية 

 في استخدام تكنولوجية اإلعالم اآللـي و تطبيقاتـه في الميادين االقتصاديـة والمحاسبـية و التحكم §

 .يةالمالية و في حياته الشخص

 . ميكانيزمات و منطق المعالجة المحاسبيةاستخدام §

 . و استعمال الوثائق الختامية في مجال التسيير و المحاسبةإعداد §

 . أدوات التحليل الرياضي و اإلحصائي في اتخاذ القراراتاستعمال §

 .من االندماج في العمل الجماعي و اكتساب روح المسؤولية والمبادرةالتمكن  §

قـراءة ميزانـية، تحليلـها و (هيم القاعدية التي تسمح بتشخـيص وحدة اقتصاديـة  في المفاالتحكم §

 ).استخالص النتائج
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  الكفاءات الختامية االندماجية
    

 :تسعى مناهج شعبة التسيير و االقتصاد إلى إكساب المتعلمين الكفاءات الختامية االندماجية التالية

الميزانية و جدول : الوثائق التلخيصية األساسية المتمثلة فيالتحكم في إعداد و قراءة و فهم و تلخيص  .1

 .حسابات النتائج، و كذا دفتر اليومية و دفتر األستاذ

تطبيق المبادئ الرياضية و المحاسبية و المعلوماتية في وضعيات مالية حقيقة تتصل بحياته اليومية والمهنية  .2

 .مستقبالً

دية لفهم المحيط االقتصادي و االجتماعي واتخاذ مواقف علمية التحكم في المفاهيم و المصطلحات االقتصا .3

إزاء وضعيات اقتصادية، مالية   و اجتماعية مختلفة مع فهم العالقة بين مختلف األعوان االقتصاديين و 

 .المبادرة المسؤولية و روح القدرة على تحمل

  .ا و عالقتها بالمؤسسات األخرىالتحكم في المفاهيم و المصطلحات القانونية لفهم المؤسسة  و محيطه .4
    

  تقديم المادة. 1
لشعبة تسيير و اقتصاد إلى إكساب المتعلم مجموعة من ) علم التسيير(يسعى منهاج االقتصاد و المانجمنت 

الكفاءات تمكنه من فهم المحيط االقتصادي و االجتماعي من خالل استغالل معارفه المكتسبة في اتخاذ مواقف 

و التعبير عنها بوضوح و طرح التساؤالت المتعلقة بالواقع االقتصادي وتطوراته إضافة إلى واقعية و علمية 

  .إكسابه بعض المهارات الفكرية التي تمكنه من االستقاللية و القدرة على التعلم الذاتي والتعامل مع اآلخرين

والقواعد لمفاهيم والمبادئ يعكس هذا المنهاج األبعاد األساسية لالقتصاد و المانجمنت من حيث هو جملة ا

  . اعتماداً على المعطيات األساسية للنشاط االقتصاديوضعيات محاسبية و أساليب تطبيقها في االقتصادية

كما ينبغي النظر إلى منهاج االقتصاد و المانجمنت من منظور وظيفي من خالل االستعانة بالمعطيات 

سبية و البحث عن األسباب إلعداد تقديرات و توقعات تتعلق االقتصادية في تحليل و تفسير بعض النتائج المحا

  .بالنشاط االقتصادي للمؤسسة

و قد قسمت محتويات هذا المنهاج إلى خمسة مجاالت يتضمن كل مجـال مجموعـة مـن                 

لتعلمية التي تم اختيارها على أساس التدرج و التكامل بما يمكن من تحقيق الكفـاءات                 الوحدات ا

  .المستهدفة
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  اءات الختامية للسنة الثانية ثانوي الكف. 2
  

  : الكفاءات الختامية التاليةالمتعلمين إكساب إلى  و المانجمنتيسعى منهاج االقتصاد

  .التحكم في المفاهيم و المصطلحات االقتصادية األساسية و استعمالها استعماالً صحيحاً شفهياً و كتابياً .1

  .و واعية اقف واضحةفهم المحيط االقتصادي و االجتماعي و اتخاذ مو .2

  .تطبيق المعارف االقتصادية المكتسبة في معالجة وضعيات و حاالت محاسبية .3

  .و يمثلها بيانياً يحلل وضعيات و ظواهر اقتصادية و اجتماعية و يفسر تطورها شفهياً و كتابياً .4

  .ئق علميةيطبق مهارات التفكير باستخدام دقة المالحظة و روح النقد و المبادرة انطالقاً من وثا .5

  . روح البحث العلمي من مالحظة و تفسير وتنبؤبتباعالمشاركة في العمل الجماعي و البحث،  .6

 . في مجال التخصصوسائل االتصال الحديثة خالل االطالع و استخدام العالم الخارجي من على المحيط والتفتح  .7

  
  الكفاءات القاعدية للسنة الثانية ثانوي. 3

 .مصطلحات األساسية لالقتصاد و المانجمنتيتحكم في المفاهيم و ال .1

 .يوظف المبادئ األساسية لعلم التسيير في وضعيات واقعية .2

  .يحلل و يفسر المعطيات االقتصادية الستخالص النتائج قصد تحديد المسؤوليات وترشيد القرارات .3
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  المجاالت المفاهيمية و الوحدات التعلمية و التوزيع الزمني .4
الحجم 
  الساعي

  المجاالت المفاهيمية   التعلميةحداتالو

  المبادئ األساسية للنشاط االقتصادي. 1  03
  األعوان االقتصاديون. 2  04
  الدورة االقتصادية. 3  02

  النشاط االقتصادي. 1

  اإلنتاج. 4  04
  عوامل اإلنتاج و تنسيقها. 5  12

  اإلنتاج و عوامل اإلنتاج. 2

  الدخل الوطني. 6  06
  )االستهالك ،االدخار، االستثمار(تخصيص الدخل الوطني . 7  10

  صيصهالدخل و تخ. 3

  مدخل إلى المؤسسة االقتصادية. 8  8
  المؤسسة و التقييس. 9  06
  المؤسسة االقتصادية و الوظيفة التجارية. 10  08

  المؤسسة االقتصادية. 4

  المبادئ األساسية للمانجمنت. 11  06
  التخطيط و التنظيم. 12  08
  القيادة و الرقابة. 13  07

  )علم التسيير(المانجمنت . 5
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  النشاط االقتصادي: المجال المفاهيمي األول
  المبادئ األساسية للنشاط االقتصادي): 1(الوحدة رقم 

   سا03:الحجم الساعي 

 
 

 
  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  ة والبيداغوجيالتوجيهات المنهجية و

      

    تصاديةالمشكلة االق. 1  

    مفهوم المشكلة االقتصادية. 1.1

    الحاجات. 2.1

    أ ـ تعريف الحاجات

) األموال(ـ التأكيد على ندرة الخيرات      

من جهـة و الحاجـات المتزايـدة        

  . لإلنسان من جهة أخرى

    ب ـ خصائص الحاجات

    جـ ـ تصنيف الحاجات  

    )األموال(الخيرات . 3.1  

    أ ـ تعريف الخيرات  

     ـ تصنيف الخيراتب  

    الخيرات الحرة. 1ب ـ  

    الخيرات االقتصادية. 2ب ـ  

  تعريف الخيرات االقتصادية •  
  االقتصاديةأنواع الخيرات  •

  

ـ يركز في تعريف النشاط االقتصادي          النشاط االقتصادي. 2
على سعي الفرد أو مجموعـة مـن        
ــات   ــة الحاج ــى تلبي ــراد إل األف

  .االقتصادية

ـ من خالل معطيات تبرز مجموعـة         لنشاط االقتصاديتعريف ا. 1.2
من األنشطة يحـدد المـتعلم منهـا        

  . النشاط االقتصادي

ـ إبراز مضمون النشاط االقتـصادي      
المتمثل في عمليات اإلنتاج ، المبادلة      

  .و االستهالك

ـ يرتب المتعلم فـي جـدول أنـشطة           مضمون النشاط االقتصادي. 2.2
عـة  منجزة من طرف فرد أو مجمو     

  :من األفراد إلى 
 .أنشطة متعلقة باإلنتاج •
 .أنشطة متعلقة بالتبادل •
  .أنشطة متعلقة باالستهالك •

      

  

 الكفاءات المستھدفة
  .ـ يحدد مفهوم النشاط االقتصادي ومضمونه
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  النشاط االقتصادي: المجال المفاهيمي األول
  األعوان االقتصاديون): 2(الوحدة رقم 

   سا04:الحجم الساعي 

  

  

  تعلمال أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

  تعريف األعوان االقتصاديين. 1  

  فئات األعوان االقتصاديين. 2

  العائالت. 2.1

  المؤسسات االقتصادية. 2.2

  المؤسسات المالية. 3.2

دور كل عون وعالقتـه  ـ التأكيد على   

  .باألعوان اآلخرين

  اإلدارات العمومية. 4.2

ـ التأكيد على أن الخارج عون غيـر        

متجــانس يمثــل كافــة األعــوان 

  ).خارج الوطن(االقتصاديين 

  )العالم الخارجي(ج الخار. 5.2

ـ من خالل معطيات تتعلـق بـأعوان        

اقتصاديين و أنشطة اقتصادية ، يقوم      

المتعلم بربط كـل عـون بالنـشاط        

  .الخاص به

ـ انطالقـا مـن وضـعية اقتـصادية        

يستخلص منها األعوان االقتصاديون    

و دور كل عون وعالقته بـاألعوان       

  .اآلخرين

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يحدد العالقات بين مختلف فئات األعوان االقتصاديين

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


11 

 

  النشاط االقتصادي: المجال المفاهيمي األول
  الدورة االقتصادية): 3(الوحدة رقم 

   سا02:الحجم الساعي 

 
 
 
 

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

    التدفقات االقتصادية. 1  

    تعريف التدفقات االقتصادية. 1.1

  أنواع التدفقات . 2.1

  أ ـ التدفقات الحقيقية

حقيقية و  (ـ إبراز التدفقات االقتصادية     

بمخططــات تعبــر عــن )  ماليــة

العالقـات الناشــئة بــين األعــوان  

  .االقتصاديين
  )النقدية(ب ـ التدفقات المالية 

  الدورة االقتصادية. 2  

  تعريف الدورة االقتصادية. 1.2  

  الدورة الحقيقية. 2.2  

  الدورة المالية.3.2  

ـ انطالقاً من معطيات تخص معامالت      

بين األعوان االقتصاديين ينجز المـتعلم      

ات مخططاً يحدد مـن خاللـه التـدفق       

  .االقتصادية بين األعوان

ـ يمثل المتعلم بمخطط دورة اقتصادية      

مبـسطة بــين العـونين االقتــصاديين   

  ).العائالت و المؤسسات فقط(

      

  الكفاءات المستهدفة
ـ يحدد التدفقات الناشئة بين األعوان االقتصاديين خالل الدورة 

  .االقتصادية
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  اإلنتاج و عوامل اإلنتاج: المجال المفاهيمي الثاني
  اإلنتاج): 4(الوحدة رقم 

   سا04: الحجم الساعي 
  

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

  تعريف اإلنتاج. 1  

  أهمية اإلنتاج. 2  

  أشكال اإلنتاج. 3

  اإلنتاج السلعي. 3.1

ـ انطالقاً من أمثلة يميز بين اإلنتاج 

  .السلعي و غير السلعي

  اإلنتاج غير السلعي. 3.2

ـ انطالقاً من نـص هـادف يـصنف         

  : إلى المتعلم اإلنتاج

 إنتاج سلعي •

  .إنتاج غير سلعي •

 )القيمة المضافة(قياس اإلنتاج . 4  

المضافة اعتماداً  يقدم مفهوماً بسيطا للقيمة     ـ  

  .على أمثلة عددية

  مفهوم القيمة المضافة. 1.4

 على مثال عددي يحسب  ـ اعتمادا

  : القيمة المضافة كما يلي

ـاج = القيمة المضافة   ـ االسـتهالكات   اإلنت

  ) الوسيطة

  افةحساب القيمة المض. 2.4

ـ من خـالل معطيـات لمؤسـستين        

 يحسب المتعلم القيمة    مختلفتي النشاط 

  .المضافة لكل منهما

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .حدد القيمة المضافةـ يبين أشكال اإلنتاج و ي
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  اإلنتاج و عوامل اإلنتاج: المجال المفاهيمي الثاني

  عوامل اإلنتاج و تنسيقها ): 5(الوحدة رقم 
   سا12:الحجم الساعي 

 
 
 

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

  العامل الطبيعي. 1  
  تعريفه. 1.1  

  مكونات العامل الطبيعي. 2.1
  دوره في العملية اإلنتاجية. 3.1

، ـ تتكون من األرض ، المناخ
 ، المياه، الموقع سالتضاري
  .الجغرافي

  تقييم العامل الطبيعي. 4.1

  

 العمل. 2  
  تعريف العمل. 1.2  

ـ الضرورة بالنسبة للفرد والمؤسسة و 
  .المجتمع

  ضرورة العمل. 2.2

ـ اإلشارة إلى تقسيم العمل المهني 
وتقسيم العمل الفني و تقسيم العمل 

  .الدولي

  تقسيم العمل. 3.2

   للعمليالمظهر الديموغراف. 4.2  
ـ االقتصار على معدالت الوالدات و 

 السكاني و الوفيات و معدل النمو
  .الكثافة السكانية

  أ ـ الدراسة الكمية للسكان
  ب ـ الدراسة النوعية للسكان

 المتعلم هرمـاً سـكانياً وفقـاً        ينجزـ  
لمعطيات محددة و يحسب المعدالت     
السكانية معتمداً علـى إحـصائيات      

  .سكان الجزائر
    رأس المال. 3  
  تعريف رأس المال. 1.3  

  أهمية رأس المال. 2.3
رأس المال التقني : ـ التعرض إلى 

 ، رأس المال القانوني و )العيني(
  .رأس المال المالي

  أشكال رأس المال. 3.3

  

    سيق عوامل اإلنتاجتن. 4  
ـ إظهار الدور التكاملي بين العمل و 

  .رأس المال
ـ اإلشارة إلى شروط التنسيق التالية 

التكلفة ، المستوى التقني، أهمية : 
  .منافذ التسويق

  مفهوم تنسيق عوامل اإلنتاج . 1.4
  شروط تنسيق عوامل اإلنتاج. 2.4

ـ التأكيد على أن اإلنتاجية أداة قياس 
  .فعالية التنسيق

  اإلنتاجية. 3.4

  التقدم التقني. 5  
  تعريف التقدم التقني. 1.5  
  مصادر التقدم التقني. 2.5  
  يآثار التقدم التقن. 3.5  

ـ انطالقاً من معطيات عددية عن 
رأس المال في عاملي العمل و 

مستوى معين من اإلنتاج يقوم 
المتعلم بحساب و اختيار تكلفة 

  .التوليفة المثلى

 الكفاءات المستهدفة
  ـ يحدد شروط تنسيق عوامل اإلنتاج 

  .ـ يحدد دور التقدم التقني في عملية اإلنتاج
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  الدخل و تخصيصه: المجال المفاهيمي الثالث
  الدخل الوطني): 6(الوحدة رقم 

   سا06: الحجم الساعي 

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

  تعريف الدخل الوطني. 1  

  مراحل حساب الدخل الوطني. 2  

ـ التأكيد على أن الناتج اإلجمالي يعبر       
  .عن مجموع القيم المضافة

بسعر (الناتج الداخلي اإلجمالي . 1.2

  )السوق

بسعر (الناتج الوطني اإلجمالي  . 2.2  

  )السوق

ـ يتم التطرق إلـى مراحـل حـساب     
 الصافي اعتماداً على    الناتج الوطني 
  .أمثلة عددية

بسعر  (الصافي الناتج الوطني . 3.2

  )السوق

ـ ربط النـاتج الـوطني الـصافي        

بالـدخل  ) بسعر عوامل اإلنتـاج   (

  .الوطني

بسعر  (الصافي الناتج الوطني . 4.2

  )عوامل اإلنتاج

  

  

  

  

  

  

  

ـ انطالقاً من معطيات عدديـة يحـدد        

بسعر المتعلم الناتج الوطني الصافي     

  .السوق و بسعر عوامل اإلنتاج

ـ يوضح أن التوزيع األولي للدخل ما 

  .هو إال عوائد عوامل اإلنتاج

التوزيع (زيع الدخل الوطني تو. 3
  )األولي

  

    إعادة توزيع الدخل الوطني. 4  

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يبين كيفية حساب الدخل الوطني

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


15 

 

  الدخل الوطني و تخصيصه: المجال المفاهيمي الثالث
  )االستهالك ، االدخار، االستثمار(تخصيص الدخل ): 7(الوحدة رقم 

   سا10: الحجم الساعي 
 
 

  

  

  أنشطة التعلم  المضامين المعرفية  والبيداغوجية التوجيهات المنهجية
      

  
  

ـ انطالقاً من أمثلة يتم التمييـز بـين         
  .أنواع االستهالك

 االستهالكـ إبراز العالقة بين الدخل و
لتحديد الميل المتوسط و الحدي 

  .لالستهالك
  

  االستهالك. 1

   تعريف االستهالك1.1

   أنواع االستهالك2.1
ـ    االستهالك الوسيط و النهائيأ 
   و التدريجي االستهالك الفوريبـ 

ـ  ـ    االستهالك الفردي و الجماعيج

   العوامل المؤثرة في االستهالك3.1

  العالقة بين االستهالك و الدخل.4.1

  
ـ انطالقاً من معطيات يصنف التلميـذ       

  .أنواع االستهالك في جدول
ـ من خالل معطيات عن االستهالك و       
الدخل يحسب المتعلم الميل المتوسط     

ــته  ــدي لالس ــل الح الك و و المي
  .يفسرهما

  

ـ توضيح مفهوم االدخار انطالقاً من 
  .الدخل و االستهالك

  .ـ يميز بين االدخار و االكتناز
ـ توضـيح العالقـة بـين الـدخل ،          

  .االستهالك و االدخار

  االدخار. 2

   تعريف االدخار و أهميته1.2

   أنواع االدخار2.2
  أـ االدخار االختياري
  ب ـ االدخار اإلجباري

  امل المؤثرة في االدخار العو3.2

ـ انطالقاً من معطيـات عـن الـدخل      
واالستهالك يحسب المـتعلم الميـل      
الحدي و الميل المتوسط لالدخـار و       

  .يفسرهما
  

  االستثمار. 3  
   تعريف االستثمار و أهميته1.3  

ـ تصنف االستثمارات حسب طبيعتها     
  .و حسب غرضها

   تصنيف االستثمارات2.3

لمصادر الداخلية والخارجية   ـ تحديد ا  
لتمويل االسـتثمارات والعناصـر     

  .المكونة لها

   تمويل االستثمارات3.3
  أ ـ تعريف عملية التمويل
  ب ـ مصادر التمويل

  
  
  
  

  

  

      
  

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يبين العالقة بين االستهالك و االدخار و االستثمار
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  المؤسسة االقتصادية: المجال المفاهيمي الرابع
  مدخل إلى المؤسسة االقتصادية): 8(الوحدة رقم 

   سا08: الحجم الساعي 

  

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  وجيهات المنهجية والبيداغوجيةالت
      

ـ يعرف المؤسسة انطالقاً من مكوناتها      
ــشرية و  ( ــة والب ــائل المادي الوس

  ).المالية

  تعريف المؤسسة االقتصادية. 1

  ةخصائص المؤسسة االقتصادي. 2  

ـ يبين الدور االقتصادي واالجتمـاعي      
  .للمؤسسة االقتصادية

  دور المؤسسة االقتصادية. 3

ـ من خـالل نـص يتـضمن إنـشاء       
مؤســسة يحــدد المــتعلم مراحــل 

  .إنشائها
  
  

  تصنيف المؤسسات االقتصادية. 4  

  معيار النشاط. 1.4  . فالحية ، صناعية ، تجارية، خدميةـ

  المعيار القانوني. 2.4  .ـ عامة ، خاصة ، مختلطة

ـ االقتـصار علـى مؤشـري رقـم         
  األعمال و عدد العمال

  معيار الحجم. 3.4

ـ انطالقاً من معطيات تتعلق بمجموعة      

من المؤسسات يقوم المتعلم بتـصنيفها      

في جدول أو مخطـط وفقـاً لمعيـار         

النشاط والمعيـار القـانوني و معيـار      

  .الحجم

  المؤسسة و محيطها. 5

  المحيط االقتصادي. 1.5

  المحيط القانوني. 2.5

  المحيط السياسي. 3.5

ـــ يبــرز العالقــة بــين المؤســسة 

  . ومحيطها

  المحيط الثقافي و التكنولوجي. 4.5

ـ انطالقـاً مـن مخطـط  للمؤسـسة      

طها يستخلص المتعلم التـأثير     ومحي

  .المتبادل بينهما

      

  

 الكفاءات المستهدفة
ـ يبرز الدور االقتصادي و االجتماعي للمؤسسة االقتصادية و يبين 

  .عالقاتها بمحيطها
ـ يصنف المؤسسات االقتصادية وفقاً لمعيار النشاط والمعيار القانوني 

  . ومعيار الحجم
  ـ
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  المؤسسة االقتصادية: المجال المفاهيمي الرابع
  المؤسسة و التقييس ): 09(الوحدة رقم 

   سا06:الحجم الساعي 
 

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يعرف التقيـيس حـسب التـشريع          مفاهيم أساسية. 1

  تعريف التقييس. 1.1  .الجزائري

ــضمن   ــة تت ــاً مــن وثيق ـــ انطالق

فات المطلوبة في المنتوج من     المواص

الخ، ...حيث الجودة و األمن والتعبئة    

  .يستنتج خصائص التقييس

  خصائص التقييس. 2.1

  أنواع المواصفات. 3.1

  أ ـ حسب الموضوع

  

  ب ـ حسب النظام األساسي

  أهداف التقييس. 4.1  

  التقييس في المؤسسة. 2  

  عالقة التقييس باإلنتاج. 1.2  

  عالقة التقييس بالتوزيع. 2.2  

  أ ـ حماية المستهلك  

  ب ـ حماية البيئة  

  
  

  

  

  

  

  

ـ انطالقـاً مـن مجموعـة منتجـات         

متنوعة يستخلص منهـا خـصائص      

  .التقييس

  

  

  

      

  

 الكفاءات المستهدفة

  .ـ يبرز دور التقييس بالنسبة للمؤسسة والمستهلك
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  المؤسسة االقتصادية: المجال المفاهيمي الرابع
  المؤسسة االقتصادية و الوظيفة التجارية): 10(الوحدة رقم 

   سا08:الحجم الساعي 

  

  

  علمأنشطة الت  المضامين المعرفية  والبيداغوجية التوجيهات المنهجية

    االقتصاديةةوظائف المؤسس. 1  .ـ يقتصر على ذكر الوظائف فقط
   تعريف الوظيفة. 1.1  

   أنواع الوظائف. 2.1  

ـ  تعرف الوظيفة التجاريـة قبـل        

  .التطرق إلى التموين والتسويق

   الوظيفة التجارية. 2

   التموين. 1.2

   أ ـ تعريف التموين

   ب ـ عملية الشراء

ـ انطالقاً من تحديد موضوع نشاط      

المؤسسة يتم تناول مراحل عملية     

  .الشراء

ـ إظهار أهميـة التمـوين بالنـسبة        

للمؤسسة في الوقـت المناسـب      

ــداً  ــسييراً جي ــب ت وهــذا يتطل

  .للمخزونات

  تعريف عملية الشراء •

   مراحل عملية الشراء •

  جـ ـ تسيير المخزونات

  

 
ـ ينجز المتعلم مخططـاً  لمراحـل        

  .عملية الشراء

ـ يراعى في توزيع المنتوج شروط      

  .التقييس

  التسويق. 2.2

 أ ـ تعريف التسويق

ب ـ المراحل المتعلقة بمراحـل   

  التسويق

 دراسة السوق •

 قنوات التوزيع •

 اإلشهار •

 ترقية المبيعات •

  حماية المستهلك •

ـ ينجز المتعلم مخططاً يبـين فيـه        
  .مختلف مراحل تسويق المنتوج

 الكفاءات المستهدفة
  . ـ يحدد مراحل عمليتي التموين و التسويق
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  )علم التسيير(لمانجمنت ا: المجال المفاهيمي الخامس
  المبادئ األساسية للمانجمنت ): 11(الوحدة رقم 

   سا06:الحجم الساعي
 

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يشير إلى مـصطلحات المانجمنـت     

المستخدمة مثل علـم التـسيير علـم        

  .التصرف

    تعريف المانجمنت. 1

 مفهوم المانجمنت أوسع ـ يوضح أن

  ).Gestion(من مفهوم التسيير 

ـ يقتصر على ذكر وظـائف عمليـة        

التــسيير المتمثلــة فــي التخطــيط، 

  .التنظيم، القيادة و الرقابة

ـ من خالل مجموعة مـن األعمـال          الوظائف األساسية لعملية التسيير. 2

المتعلقة بالتسيير يقوم المتعلم بربطهـا      

ظائف األساسـية   مع ما يناسبها من الو    

  . للتسيير

  المنظمة و المسير. 3  
  تعريف المنظمة. 1.3  
  المسير. 2.3  
  أ ـ تعريف المسير  
  ب ـ مهارات المسير  

ال التخطيط ـ يبين دور المسير في مج
  .، التنظيم ، القيادة والرقابة

  جـ دور المسير

ـ يصنف المتعلم مجموعة من األنشطة 
التي يقوم بها المدير على مستوى 
مؤسسته و يربطها بالوظائف 

  . األساسية للتسيير

  
  
  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يبين دور المسير في المنظمة
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  )علم التسيير(المانجمنت : المجال المفاهيمي الخامس
  التخطيط و التنظيم ): 12(الوحدة رقم 

   سا08:الحجم الساعي
 

  

  

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

    التخطيط. 1  اف المنظمةـ ربط التخطيط بأهد

    تعريف التخطيط. 1.1  

    أنواع التخطيط. 2.1  

    أهداف التخطيط. 3.1  

  التنظيم. 2

  تعريف التنظيم. 1.2

  خطوات عملية التنظيم. 2.2

  أنواع التنظيم الهيكلي. 3.2

  أ ـ حسب الوظائف

ـ انطالقاً من معطيات تتعلق بمؤسسة      
في مجال التنظيم ينجـز المـتعلم       ) ما(

  .مخططاً هيكلياً لها

ـ توضيح أن سير عمـل المؤسـسة        

يفرض وجود مجموعة من المـصالح      

  .لها مهام محددة) أقسام(
  

  

  

ـ يستعين األستاذ بمخطـط لتوضـيح       

الهيكل التنظيمي للمؤسـسة حـسب      

  ب ـ حسب تدرج المسؤولية  .لياتتدرج الوظائف و تدرج المسؤو

 المستوى التأسيسي •

 داريالمستوى اإل •

  المستوى العملي •

  

      

  

 الكفاءات المستهدفة

  .ـ يحدد دور التخطيط و التنظيم في عملية التسيير
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  )علم التسيير(المانجمنت : المجال المفاهيمي الخامس
  القيادة و الرقابة ): 13(الوحدة رقم 

   سا07:الحجم الساعي
 

  

  

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يبرز أهمية اتخاذ القرار من خالل 

  .تعريف القيادة

  القيادة. 1

ـ التأكيد على أن القرار يعني حل 

المشاكل و الصعوبات المطروحة في 

  .الوقت المناسب

  تعريف و أهمية اتخاذ القرار. 1.1

ـ يتوقف القرار على وضعية وحجم 

  .ثر فيهاالمؤسسة و المحيط المؤ

  خصائص القرار. 2.1

  معايير القرار. 3.1  

ـ يبين تعدد الجهـات المـؤثرة فـي         
  .القرار

ـ اإلشارة إلى أن القرارات هي إمـا        
غير (أو استثنائية   ) مبرمجة(عادية  
  ).مبرمجة

  المسير و القرار. 4.1

  أ ـ موضوع القرار

  ب ـ مستوى القرار

  جـ ـ أنواع القرار

ـ انطالقاً من مخطـط يبـين تـدرج          
نزول القرار على مـستوى المؤسـسة      

  .من القمة إلى القاعدة

    الرقابة. 2

  تعريف الرقابة . 1.2

ابـة مـن خـالل      ـ يبرز أهمية الرق   

  .تعريفها

ـ تقدم مستويات عملية الرقابة وفـق       

  :التدرج التالي

تحديــد مواصــفات و معــايير  •

  .األداء

  مقارنة النتائج بالمعايير •

تقييم الفروق و اتخاذ القـرارات       •

  المناسبة لتصحيح األخطاء

  مستويات الرقابة. 2.2

  

      

  

 الكفاءات المستهدفة

  .  ـ يحدد دور القيادة و الرقابة في عملية التسيير
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   المقترحةالمشاريع. 5
  : المشاريع اآلتية على سبيل االسترشاد و يمكن للمدرس اقتراح مشاريع أخرى يراها مالئمةيقترح المنهاج

  .إعداد ملف يبرز توزيع السكان في الجزائر حسب النشاط .1

 .إنجاز هيكل لمؤسسة اقتصادية .2
 .إعداد مشروع تسيير مؤسسة اقتصادية .3
  .يره على المستهلك والبيئةإعداد بحث حول أهمية التقييس و مدى تأث .4

  الترتيبات البيداغوجية و المادية. 6
في شعبة التسيير و االقتصاد  البد من التأكيد على ) علم التسيير(لتطبيق منهاج مادة االقتصاد و المانجمنت 

ن  و هي أنه ال يمكن بأي حال من األحوال ألي منهاج مهما كان جيداً أاالنطالقمسلمة أساسية تشكل نقطة 
ترتيبات الضرورية والتي يرتبط بعضها إال إذا توفرت مجموعة من الشروط وا) أهدافه(يحقق نتائجه  ل

ليب منهاج و بعضها اآلخر باألسا ذ ال نفي ذ المكلف بت  والوسائل البيداغوجية والمادية ويمكن باألستا
  :   إجمالها في العناصر التالية

  :أـ تكوين و رسكلة األساتذة
ويناً معرفياً متخصصاً يجعله قادراً على التحكم في كنهاج الدراسي أن يكون األستاذ قد تلقى تتنفيذ الم تطلبي
يمكنه من أداء مهامه أداء كامالً من ) تربوياً(المرتبطة بمجال تخصصه من ناحية، و تكويناً مهنياً  لمعارفا

تدريس مادة التخصص إعداداً يستجيب ناحية ثانية، و هنا تأتي ضرورة التفكير في إعداد األساتذة المكلفين ب
اإلعداد األكاديمي الذي لم يعد كافياً لمسايرة التطورات الحاصلة في  للكفاءات المستهدفة في المنهاج ، ألن

الميدان، حيث يتم التركيز خاصة على البعد المعرفي األكاديمي دون البعد المهني التربوي و األهداف المتوخاة 
  .من الشعبة
  :ئقب ـ الوثا

  :يتطلب تنفيذ  هذا المنهاج توفير مجموعة من الوثائق التي ال غنى عنها لتحقيق الكفاءات المستهدفة وهي

 حيث ينبغي االلتزام بالمنهاج الدراسي الرسمي نصاً و روحاً و ال يمكن تجاوزه أو :المنهاج الرسمي •
روح المنهاج والتشبع إغفال بعض جوانبه ألنه يمثل كالً متكامالً، و هذا يتطلب اإللمام ب

  .بما يهدف إليه من كفاءات و مضامين و أنشطة و استراتيجيات

 الترجمة الفعلية لمحتويات المنهاج الدراسي و هو وثيقة أساسية للمتعلم و يشمل يمثل و :كتاب التلميذ •
 ةمجموعة المضامين و األنشطة البيداغوجية و التطبيقات مع مراعاة طبيعة و خصوصي

 . المادة
  :ـ ـ التجهيزات المادية و البيداغوجيةج

في شعبة التسيير و االقتصاد في )  علم التسيير( تنفيذ منهاج مادة االقتصاد و المانجمنت يتطلب
مرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي مجموعة من التجهيزات الضرورية المادية والبيداغوجية والتي يمكن 

  :إجمالها في
 ).علم التسيير(ال االقتصاد و المانجمنت البرمجيات المتخصصة في مج •
و العمل على إثراء مكتبة المؤسسة بالمراجع ...) الجريدة الرسمية(وسائل أخرى مساعدة كالتقنينات  •

  .الضرورية للتخصص سيما النشرات المتعلقة بالتقييس و المواصفات
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  تقديم 

  . لقد تم تصميم منهاج القانون وفقاً للمقاربة بالكفاءات 

من  ةتقوم هذه المقاربة على مفهوم الكفاءة في التعليم و هي قـدرة المتعلم علـى أداء فعـل ما بدرج

المهارة و الجودة ، و مفهوم األداء هو الفعل اإليجابي النشيط الكتساب المهارة أو القدرة أو المعلومة والتمكن الجيد 

  .من أدائها تبعاً للمعايير الموضوعة

وتتبنى هذه المقاربة مفهوماً حديثاً للمنهاج يختلف عن التصورات التقليدية التي كانت تنظر إلى المنهاج 

البرنامـج أو المـقرر الدراسـي أو مجموعة من المواد الدراسية المنفصلة التي تكون العالقة بينها على أنـه 

ضعيـفة إن لـم تكـن معدومـة و يراعى فيها التسلسل المتدرج من مستوى آلخر مع تحديد مـفردات كـل 

ل كبير على عملية التلقين و برنامـج أو مقرر دراسي و التي قد تظهر في شكل كتاب مقرر ، و كان التركيز بشك

  .توصيل المعلومات و اختبار المتعلمين في النهاية للتأكد من استيعابهم للمادة العلمية و المعلومات المقدمة

بينما يقوم المفهوم الحديث للمنهاج على أنه مجموع الخبرات المخططة لغرض التعليم بطريقة مترابطة 

ستوى أداء معين يقوم على مجموعة من الوحدات تحتوى كل منها عناصر من أجل تطوير كفاءات المتعلمين إلى م

 من األهداف والخبرات المتنوعـة و لأساسية تركز على تفريد التعلـيم و التعلم الذاتي، و هي كل متكام

المحـتويات و الوسائل واألدوات و األنشطة و مصادر القرارات و التقويم و بمفهوم آخر هو كل ما تقدمه 

  .  إلى أقصى ما تستطيعه قدراتهملرسة للمتعلمين لتحقيق نموهم الشامل المتكامالمد

أو هو مجموع نشاطات التعلم و تجارب الحياة التي يقوم بها المتعلم تحت إشراف المدرسة و توجيه المدرس 

  :ويمتاز بذلك لمفهوم الحديث للمنهاج بالخصائص اآلتية

 .المنهاج الدراسيإن المتعلم هو المحور الذي يدور حوله  §

 .يشمل المنهاج أكثر من المحتوى المطلوب تعلمه من الكتب المدرسية §

 . ألغراض معينةةإنه مشروع للحياة القائمة على التوجيه و يمثل بيئة خاصة و منظم §

إن المنهاج بيئة تعليمية منظمة بطريقة متعمدة لتوجيه اهتمامات المتعلمين و قدراتهم ومشاركتهم الفعالة  §

  .الحياة المدرسية و إكسابهم المعلومـات و المهارات و القيم واالتجاهات اإليجابيةفي 

إن المنهاج بالمفهوم الحديث تنظيم خاص للمادة الدراسية و طرق التدريس يضع المتعلمين في موقف 

وق فرديـة و تعليمي متكامل يثير اهتمامهم و يتطلب منهم نشاطاً متنوعـاً يناسبهم ويراعـي ما بينهم مـن فـر

يتضمن مرورهم على خبرات تربوية معينة ويـؤدي بهـم إلـى فهـم و بصيرة في ميدان      أو أكثر من 

  .ميادين المعرفة مع إكسابهـم مـهارات و عادات و اتجاهات و قيم مرغوب فيها

  :كما تستند هذه المقاربة إلى مجموعة من المبادئ منها

  

  :ق التعليمأ ـ اعتماد منطق التعلم بدل منط
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تتبنى المقاربة بالكفاءات منطقـاً مغـايراً لما كـان سائـداً فـي الممارسـات و التصورات التقليدية 

التي كانت تعتبر المدرس الركيزة األساسية في العالقة التربوية حيث كان التركيز على كل ما يقوم به المدرس 

ا وترديدها و إعطاء أهمية لكل ما يقوم به المدرس على لتلقين المعارف وجعل المتعلمين قادرين على استرجاعه

  .حساب نشاط المتعلم باعتباره مجرد مستقبل للمعارف و مخزن لها

بينما تضع المقاربة بالكفاءات فعل التعلم في مركز العملية التعليمية، حيث يقوم على التصور البنائي للتعلم 

  . الذاتية في التعلمبإعطائه أهمية كبيرة لنشاطات المتعلم و قدرته

إن هذا التحول من منطق التعليم إلى منطق التعلم يفرض تصوراً مغايراً لمهمة المدرس الذي أصبح مجرد 

مسهل لعملية التعلم و وسيط موثوق بـه لفعل التعليـم، و يفرض تصوراً جديداً لمهمة المتعلم الذي أصبح مركز 

التعلم بدالً من التركيز على فن التعليم و يصبح مجهود المدرس الفعل التربوي و بذلك يصبح التركيز على فن 

  .منصباً على التحفيز و اإلثارة والتوجيه بدالً من تلقين المعلومات

تعلمية جديدة تقوم على النماذج الحديثة حيث خلصت / يتطلب هذا التحول إدخال استراتيجيات تعليمية 

ر الجديد للـمدرس و االبتعاد عن األساليب المقننة لنقل المعرفة، و الدراسات التربوية الحديثة إلى تأكيد الـدو

التأكيد بصورة أكبر على الخبرة في تنظيم المواقف التعليمية و اكتساب مهارات التعلم الذاتي وزيادة التعلم القائم 

  .على مبادرة المتعلم و التأكيد المتزايد على نقل أثر التعلم و تقويمه

ذه التغيرات قد نقلت دور المدرس من منطق التعليم إلى منطق التعلم و جعلت منه مسؤوالً عن و يبدو جلياً أن ه

تنظيم الخبرة التي ال تقتصر على السماح للتالميذ بالتعلـم فقـط و إنما تسهل لهم أيضاً أمر تعلمهم من ناحية و 

ى متعلم يتمتع بروح المبادرة والتعلـم من ناحية أخرى نقلت دور المتعلم من مجرد متلقي للمعرفة و مخزن لها إل

  .الذاتـي و تأكيد االستقاللية

 ب ـ اعتماد بيداغوجيا المشروع 

يتبنى منهاج التسيير المحاسبي و المالي بيداغوجيا المشروع باعتبارها شكالً من أشكال التعليم تهدف إلى     

 و داخلها معاً، أي أنها تهدف إلى ربط المحيط ربط التعليم المدرسي بالحياة التي يحياها المتعلم خارج المدرسة

  .المدرسي بالمحيط االجتماعي

تشير بيداغوجيا الـمشروع إلى النشاط الذي يبذلـه المتعــلم فرديــاً أو جماعيا لتحقيق مشروع معين عبر 

  :مجموعة من العمليات أو المهمات تحت إشراف و توجيه المدرس، و يمكن تصنيفها في ثالثة أنواع

  .ـ مشاريع بنائية و تستهدف  األعمال التي يغلب عليها الطابع العملي

  .ـ مشاريع حل المشكالت و تستهدف القضايا ذات الصفة اإلشكالية التي تحتاج إلى عالج

ـ مشاريع تعلم مهارات و تستهدف تنمية بعض المهارات الضرورية لتنمية الكفاءات كالبحث والتقصي والتحليل و 

  .التفسير

  :لق بيداغوجيا المشروع من بعض المبادئ األساسية في التربية الحديثة و منهاتنط
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 .التعلم التعاوني القائم على العمل الجماعي و االندماج االجتماعي •

 .التعلمية/التركيز على المتعلم باعتباره محور العملية التعليمية  •

 .تشجيع النشاط الذاتي و الممارسة •

 . النقد و االبتكارتنمية التفكير العلمي و روح •

  :يمر إنجاز المشروع بمجموعة من الخطوات هي  

  .تعيين المشروع و اختياره من بين مجموعة من المشاريع §

 .التخطيط للمشروع و تحديد المراحل و اآلجال و الوسائل §

 .التنفيذ و المتابعة بإنجاز العمليات و المهمات التي يتطلبها §

 .تقويم المشروع و الحكم على النتائج §

و عموماً تسعى بيداغوجيا المشروع إلى تمكين المتعلم من تنمية المهارات الضرورية للبحث و التعلم بما يمكنه من 

  :اكـتساب الكـفاءات المستهدفـة و إدماجها في حياته اليومية و المهنية مستقبالً مثل

 .البحث عن المعلومات من مصادرها الحقيقية •

 .ها بصورة عقالنيةتحليل المعلومات و التعليق علي •

 .تلخيص المعلومات و استغاللها بشكل يجعلها أكثر مردودية •

 .تحديد المشكالت و تصميم الخطط •

 .التعاون و التواصل مع اآلخرين •

 .إصدار األحكام الموضوعية و تعميمها في الميادين المماثلة •

 .إنتاج مضامين جديدة •

 و األنشطة التعلمية أهداف المرحلة التعليمية التي الكما روعي في اختيار الكفاءات و المضامين المعرفية 

  .تتطلب بالضرورة التخصص المبكر الذي يستدعي توسعاً أعمق في مجال التخصص
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  المالمــــح
  

يمثل الملمح جملة المواصفات التي ينبغي توفرها لدى المتعلم، و تعكس ذخيرته المعرفيـة ومهاراتـه و 

  :مواقفه و تتجلى في نوعين هما

  : ـ ملمح الدخول1

يتمثل في مجموعة الكفاءات و المهارات الواجب توفرها لدى المتعلم في نهاية الجذع المشترك ليسمح له بمواصلة 

  :تكوينه في شعبة تسيير و اقتصاد و يمكن إجمالها في الكفاءات التالية

 .بلغة سليمة متعلقة بالتحكم في اللغة العربية و القدرة على التعبير و التبليغ كفاءات §

 . متعلقة بالتحكم في المعارف الرياضية المقدمة خالل الجذع المشترككفاءات §

 باللغتـين الفرنسية غ متعلقة باللغات األجنبية و تتمثل بالتحكم في المهارات األساسية للتعبير والتبليكفاءات §

 .واإلنجليزية بغية استخدامهما في التوثيق التقني و العلمي

  : ـ ملمح الخروج2

يتمثل في اكتساب مجموعة من الكفاءات و المهارات التي تسمح بتحضير المتعلم المتـحان البكالوريا 

  :وينتج عن عملية التحضير هذه نوعين من األهداف

  .أ ـ الحصول على شهادة البكالوريا و مواصلة التكوين بنجاح في التعليم العالي

  : الل اكتساب الكفاءات التاليةب ـ التحضير لالندماج في الحياة العملية من خ

 التحكم في المعارف و المفاهـيم األساسـية المحاسبـية و االقتصاديـة والماليـة و القانونيـة و  §

 ).اكتساب لغة متخصصة(المصطلحات الضرورية 

 القدرة على البحث عن المعلومات الخاصة بالظواهر االقتصادية واالجتماعية وانتقائها و تحليلها بكيفية §

 .و روح النقد العلمي) االستدالل واالستنباط(صحيحة من خالل قدرة المالحظة العلمية 

 في استخدام تكنولوجية اإلعالم اآللـي و تطبيقاتـه في الميادين االقتصاديـة والمحاسبـية و التحكم §

 .المالية و في حياته الشخصية

 . ميكانيزمات و منطق المعالجة المحاسبيةاستخدام §

 .ستعمال الوثائق الختامية في مجال التسيير و المحاسبة و اإعداد §

 . أدوات التحليل الرياضي و اإلحصائي في اتخاذ القراراتاستعمال §

 .من االندماج في العمل الجماعي و اكتساب روح المسؤولية والمبادرةالتمكن  §

ـية، تحليلـها و قـراءة ميزان( في المفاهيم القاعدية التي تسمح بتشخـيص وحدة اقتصاديـة التحكم §

 ).استخالص النتائج
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  الكفاءات الختامية االندماجية
    

 :تسعى مناهج شعبة التسيير و االقتصاد إلى إكساب المتعلمين الكفاءات الختامية االندماجية التالية

الميزانية و جدول : التحكم في إعداد و قراءة و فهم و تلخيص الوثائق التلخيصية األساسية المتمثلة في .1

 .ابات النتائج، و كذا دفتر اليومية و دفتر األستاذحس

تطبيق المبادئ الرياضية و المحاسبية و المعلوماتية في وضعيات مالية حقيقة تتصل بحياته اليومية والمهنية  .2

 .مستقبالً

التحكم في المفاهيم و المصطلحات االقتصادية لفهم المحيط االقتصادي و االجتماعي واتخاذ مواقف علمية  .3

اء وضعيات اقتصادية، مالية و اجتماعية مختلفة مع فهم العالقة بين مختلف األعوان االقتصاديين و القدرة إز

 .المبادرة المسؤولية و روح على تحمل

  .التحكم في المفاهيم و المصطلحات القانونية لفهم المؤسسة  و محيطها و عالقتها بالمؤسسات األخرى .4

  

  تقديم المادة. 1
 في السنة الثانية شعبة تسيير و اقتصاد أن يكتسب كفاءات تمكنـه مـن فهـم                 مانون للمتعل يسمح منهاج الق  

المحيط االجتماعي والقانوني واالقتصادي بما يؤهله لممارسة مسؤوليات عائلية ، مدنية ومهنية مستقبال ويسهم فـي       

ـ لتعامل مع اآلخرين   تكوين شخصيته بمعرفة حقوقه وواجباته وممارسة دوره كمواطن واع كما يمكنه من ا             سهولة ب

  .االتصال بهم حاضرا ومستقبال 

تعكس كفاءات هذا المنهاج األبعاد الهامة للقانون في حياة األفراد والمجتمعـات ، ممـا يحـتم ضـرورة فهمهـا                     

  : واستيعابها واستعمالها استعماال صحيحا ومالئما اعتمادا على القاعدة القانونية القائلة

  )).ونال عذر بجهل القان(( 

إن الكفاءات الختامية لهذه المادة تتعرض لجملة المفاهيم والقواعد القانونية األساسية الضرورية لفهم المـادة         

من جهة ومهارات التفكير التي تنمي روح المالحظة ودقتها وروح المبادرة من جهة أخرى مما يمكن المتعلم مـن                   

  .ءات القانونيةتطبيق معارفه في وضعيات حقيقية استنادا إلى اإلجرا

و قد قسمت محتويات هذا  المنهاج إلى ثالثة مجاالت يتضمن كل مجال مجموعة من الوحـدات التعلميـة                   

  .التي تم اختيارها على أساس التدرج و التكامل بما يمكن من تحقيق الكفاءات المستهدفة
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  الكفاءات الختامية للسنة الثانية ثانوي. 2
  :نية  شعبة تسيير و اقتصاد إلى إكساب المتعلمين الكفاءات التاليةيسعى منهاج القانون للسنة الثا

  .التحكم في المصطلحات والمفاهيم والمبادئ واألسس والقواعد القانونية األساسية  ) 1

 .  تطبيق المعارف المكتسبة في وضعيات حقيقية باستخدام روح المبادرة  ) 2

 .وثائق حقيقية مع التعامل من خالل يةالقانون التبعات تحليل حاالت و وضعيات مهنية مع تقدير ) 3

تطبيق مهارات االختيار وتبرير الحلول واتخاذ القرارات من خالل االطالع والتعامل مـع وضـعيات قانونيـة                  ) 4

 .مدنية ومهنية

تطبيق مهارات التفكير والبحث بممارسة دقة المالحظة والنقد والموضوعية والواقعية واالبتعـاد عـن الحلـول              ) 5

 .ل وضعيات ومفاهيم قانونيةالسطحية من خال

المشاركة في العمل الجماعي والتعامل مع اآلخرين واحتـرامهم وسـهولة االتـصال بالمختـصين باسـتعمال                  ) 6

 .المصطلحات القانونية المعتمدة

 .تحديد المواقف والمساعي الواجب اتباعها في وضعيات قانونية من خالل وضع الفروض وتصور النتائج ) 7

 نونية المهنية ومراعاة تماشيها مع الزمن بصفة دائمةاستعمال الوثائق القا ) 8

 . التعلم الذاتيبطريقة صحيحة وممارسةتطبيق مهارات البحث عن المعلومات التي هم في حاجة إليها وتحليلها  ) 9

استنتاج قواعد قانون التطور االجتماعي ، الثقافي ، االقتصادي وإبراز عالقة التكامل بين القواعـد القانونيـة                  ) 10

 .تصاديةواالق

  الكفاءات القاعدية للسنة الثانية ثانوي. 3

  يتحكم في المفاهيم والمصطلحات  األساسية القانونية واستعمالها في تصرفاته   .1

  .يتحمل مسؤولية تصرفاته القانونية .2

  . يوظف القواعد القانونية في المجال المدني والتجاري .3
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  يع الزمنيالمجاالت المفاهيمية و الوحدات التعلمية و التوز .4
الحجم 
  الساعي

  المجاالت المفاهيمية   التعلميةالوحدات

2  
3  
4  
4  

  القانون  والقاعدة  القانونية.1
    القانون تقسيمات.2
    القانون مصادر.3
   الجزائريالتنظيم  القضائي.4

   في القانونأساسيةمبادئ .1

2  
12  
5  
2  
4  
5  

  األشخاص . 5
  مميزات الشخص القانوني . 6
  الحقوق. 7
   و األشياءاألموال.  8
  االلتزامات. 9

  العقد. 10

  القانون المدني.2

3  
2  
3  
5  

  التاجر .11
  األعمال  التجارية. 12
  المحل  التجاري .13
  األوراق التجارية. 14

  
  القانون  التجاري. 3
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  مبادئ أساسية في القانون: المجال المفاهيمي األول
  نونية القانون و القاعدة القا): 1(الوحدة رقم 

   سا2:الحجم الساعي 
  

 
 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

    القاعدة القانونية. 1  

    تعريف القاعدة القانونية. 1.1  

ـ يستنتج من خالل أمثلة خصائص 

  :القاعدة القانونية المتمثلة في

 طقاعدة سلوك تحكم الرواب •
 .االجتماعية

 .عامة و مجردةقاعدة  •
  قاعدة ملزمة •

    خصائص القاعدة القانونية. 2.1

  ةأنواع القاعدة القانوني. 3.1  

ر على معيار القوة اإللزامية ـ االقتصا  أ ـ القواعد اآلمرة

فقطٌ إلبراز الفرق بين القاعدة اآلمرة 

  . والقاعدة المكملة
  ب ـ القواعد المكملة

 ـ انطالقاً من وضعيات قانونية تتضمن
 سلوكات وتصرفات  بعض

األشخاص يربط هذه السلوكات و 
التصرفات بالقاعدة القانونية المناسبة 

 آمرة و قواعد دو يصنفها إلى قواع
  .مكملة

  القانون. 2  

ـ يعرف القانون انطالقاً من القواعد 

  .القانونية

  تعريف القانون. 1.2

ـ يبين أن الحقوق يقرها و يحميها 

  .القانون

  القانون و الحق. 2.2

ـ يبرز أن األخالق أوسع نطاقاً من 

  .القانون

ـ مخالفة األخالق ال يترتب عنه 

  .رة جزاءبالضرو

  القانون و األخالق. 3.2

ـ يبين المتعلم ضرورة القانون انطالقاً 

من وضعة قانونية مستمدة من الواقع 

  .المعيش

ـ انطالقا من أمثلة لسلوكات 

شخاص يعرف القانون وتصرفات األ

  .و يبين صلته بالحق واألخالق

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ تحديد دور القانون في تنظيم سلوك وعالقات أفراد المجتمع
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  مبادئ أساسية في القانون: المجال المفاهيمي األول
  تقسيمات القانون ): 2(الوحدة  رقم 
   سا3: الحجم الساعي

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  والبيداغوجية التوجيهات المنهجية
      

  القانون العام. 1

  تعريف القانون العام. 1.1

  أنواع القانون العام . 2.1

ـ ينجز المتعلم مخططاً يبين فروع 

  .القانون انطالقاً من معطيات

  أ ـ القانون العام الداخلي

ـ يعتمد في التفرقة بين القانون العام 

ون الخاص على معيار السلطة و القان

  .و السيادة

  ب ـ القانون العام الخارجي

  فروع القانون العام الداخلي. 3.1

  أ ـ القانون الدستوري

  ب ـ القانون اإلداري

  جـ ـ القانون المالي

  د ـ القانون الجنائي

  ـ قانون العقوبات

مخطط ـ يلخص تقسيمات القانون في 

  .توضيحي

  ـ قانون اإلجراءات الجنائية

  

      

  القانون الخاص. 2

  تعريف القانون الخاص. 2.1

  فروع القانون الخاص. 2.2

  أ ـ القانون المدني

  ب ـ القانون التجاري

  يةجـ ـ قانون اإلجراءات المدن

ـ يبرز عند تعريف القانون الخاص 

أن أطرافه ال يملكون سلطة أو 

  . دة  طرف على آخرسيا

  د ـ القانون الدولي الخاص

ـ يصنف المتعلم وضعيات قانونية 

محددة وفقاً النتمائها لفرع معين من 

  .فروع القانون العام و الخاص

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يصنف القانون إلى قانون عام و قانون خاص و يبين فر وع كل منهما
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  مبادئ أساسية في القانون: المجال المفاهيمي األول

  مصادر القانون ): 3(الوحدة رقم 
   سا4: الحجم الساعي 

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  ة والبيداغوجيالتوجيهات المنهجية
      

    سميةالمصادر الر. 1  .ـ اإلشارة إلى معنى مصدر القانون

  التشريع. 1.1

  أ ـ تعريف التشريع

  ب ـ أنواع التشريع

  )الدستور(التشريع األساسي  •

  )القانون(التشريع العادي  •

  )اللوائح(التشريع الفرعي  •

ـ يعتمد في تحديد مصادر القانون 

وترتيبها على نص المادة األولى من 

  .القانون المدني الجزائري

ـ يرتب التشريع من حيث أنواعه 

  .وتدرجه وفقاً لقوته اإللزامية

  

ـ اعتمادا على وضعيات قانونية 

مختلفة ، يستخرج المتعلم مختلف 

مصادر القانون ويرتبها وفقاً لقوتها 

  .اإللزامية و تدرجها

ادئ الشريعة اإلسالمية ـ تستمد مب

  .الكتاب،السنة،اإلجماع و القياس: من

    مبادئ الشريعة اإلسالمية. 2.1

    العرف. 3.1  

    أ ـ تعريف العرف  

    ب ـ عناصر العرف  

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد . 4.1  

  العدالة

  

    المصادر التفسيرية. 2

    القضاء.1.2

ـ اإلشارة إلى الجهة القضائية 

المعتمد على أحكامها كمصدر 

    الفقه. 2.2  .رتفسيري في الجزائ

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يميز بين مصادر القانون و يرتبها حسب قوتها اإللزامية
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  مبادئ أساسية في القانون: المجال المفاهيمي األول
  التنظيم القضائي الجزائري ):4(الوحدة رقم 

   سا4: الحجم الساعي 
 

  

  

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

      

  ريف القضاء و مبادئهتع. 1

  السلطة القضائية. 2

  ةتعريف السلطة القضائي. 1.2

بادئ األساسية المتمثلة ـ يقتصر على الم
   :في

  حق اللجوء إلى القضاء •
  المساواة أمام القضاء •
 التقاضي على درجتين •
 الالمركزية القضائية •
القضاء ( ازدواجية القضاء  •

  )العادي و القضاء اإلداري
ـ يتم التركيز على أحكام الدستور فيما 

يتعلق بتنظيم السلطة القضائية وتحديد 

  .مهامها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التنظيم الهيكلي للقضاء. 2.2

  أ ـ  القضاء العادي

  المحاكم •

  المجالس القضائية •

  المحكمة العليا •

  ب ـ القضاء اإلداري

  المحاكم اإلدارية •

  .ـ اإلشارة إلى محكمة التنازع

ـ اإلشارة إلى المجلس األعلى للقضاء 

  مجلس الدولة •  . كهيئة إدارية

  المحتوى البشري للقضاء. 3.2

  أ ـ القضاة

القضاة ـ يعرف القاضي و يحدد أنواع 

) قضاة الحكم، التحقيق، النيابة العامة( 

كتاب الضبط، (و أعوان القضاء 

 ، الموثقون و المحضرون ، المحامون

  ).الخبراء

  ب ـ  أعوان القضاء

    

ـ من خالل نموذج حكم صادر من 

  :المحكمة يقوم المتعلم باستنتاج 

 الجهة القضائية التي أصدرت الحكم •

 أطراف النزاع •

 موضوع النزاع •

   ةالمبادئ األساسي •
  

  

ـ يلخص المتعلم في مخطط الهيكل 

  .التنظيمي للقضاء

  

  

  

 الكفاءات المستهدفة
 

  .ـ يعرف القضاء و يحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر
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  القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني
  ) ف الحقأطرا(األشخاص ): 5(الوحدة رقم 

   سا2: الحجم الساعي 
  

  
 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  والبيداغوجية التوجيهات المنهجية
      

  الشخص القانونيتعريف . 1

  أنواع األشخاص القانونية. 2

  الشخص الطبيعي. 1.2

  أ ـ بداية الشخصية 

 عل القانون المدني االعتمادـ 

الجزائري في تحديد مفهوم 

  .الشخص القانوني كطرف للحق

ـ يركز على حالتي الجنين والمفقود 

عند التعرض لبداية ونهاية 

  ب ـ نهاية الشخصية   .الشخصية

  )المعنوي(الشخص االعتباري . 2.2

  أ ـ تعريف الشخص االعتباري

   االعتباري الشخصبداية و نهايةب ـ 

  جـ ـ أنواع الشخص االعتباري

  ـ الشخص االعتباري العام

ـ يعتمد في تحديد مفهوم الشخص 

االعتباري وأنواعه على أحكام 

القانون المدني الجزائري و العقد 

التأسيسي لشركة ما بالتركيز على 

  .تاريخ العقد و المدة القانونية له

  ـ الشخص االعتباري الخاص

    

ـ اعتماداً على معطيات تتضمن 

مجموعة من األشخاص القانونية 

في وضعيات مختلفة يقوم المتعلم 

القانونية و التفرقة بتحديد األشخاص 

بينها  و تصنيفها إلى  أشخاص 

  .طبيعية و معنوية

  

 الكفاءات المستهدفة
  .لطبيعي و الشخص االعتباريـ يميز بين الشخص ا
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  القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني
  مميزات الشخص القانوني ): 6(الوحدة رقم 

   سا12: الحجم الساعي 
  

  
 

  التعلم أنشطة  معرفيةال المضامين  والبيداغوجية التوجيهات المنهجية
      

 مميزات الشخص الطبيعي يحددـ   مميزات الشخص الطبيعي. 1
( انطالقاً من وثائق الحالة المدنية  

شهادة الميالد ـ شهادة الوفاة ـ 
بطاقة التعريف الوطنية ـ شهادة 

  ).اإلقامة ـ الدفتر العائلي
 بالنسبة لالسم على االسم يركزـ 

االسم + االسم العائلي (المدني 
  إلى اسم مع اإلشارة) الشخصي

الشهرة و االسم المستعار و االسم 
ثم التعرض لخصائص ) التجاري

  .االسم و كيفية حمايته

  االسم. 1.1

  أ ـ تعريف االسم و أنواعه

  ب ـ خصائص االسم

  جـ ـ طرق اكتساب االسم

  د ـ حماية االسم

  

ـ اإلشارة إلى الحالة السياسية 
والحالة ) القرابة(لية و العائ) الجنسية(

  ).المعتقد(الدينية 

  الحالة. 2.1
  أ ـ تعريفها
  ب ـ أنواعها

 المتعلم من خالل قانون يستخلصـ 
الجنسية الجزائري شروط اكتساب 

  الجنسية

  الموطن. 3.1  
  أ ـ تعريفه
  ب ـ أنواعه
  جـ ـ أهميته

ـ انطالقاً من وضعيات قانونية معينة 
يحدد المتعلم الموطن العام و 
الموطن الخاص لشخص طبيعي 

  ).ما(

  الذمة المالية. 4.1  
  أ ـ تعريفها
  ب ـ أهميتها

 وموانعها ةـ يتم بيان عوارض األهلي
اعتماداً على أحكام القانون المدني 
  .الجزائري وأحكام القانون التجاري

  األهلية. 5.1
  أ ـ تعريفها
  ب ـ أنواعها

  جـ ـ العوامل المؤثرة فيها

ـ انطالقاً من وضعيات محددة يفرق 
 ص من األشخاةالمتعلم بين مجموع

  .حسب تدرج أهليتهم من حيث السن
  

ـ اعتماداً على معطيات تتضمن 
مجموعة من التصرفات القانونية 

نافعة ـ ضارة ـ تدور بين النفع (
يبين المتعلم التصرفات ) والضرر

 نالتي تقبل من األشخاص الطبيعيي
  .المذكورين في النشاط السابق

    مميزات الشخص االعتباري. 2  

   االسم1.2
  الحالة. 2.2
  الموطن. 3.2

 من عقد تأسيسي لمؤسسة انطالقاًـ 
  . الشخص االعتباريمميزات جيستنت

  الذمة المالية. 4.2

ـ انطالقاً من بطاقة وصفية لمؤسسة 

  .يحدد مميزات الشخص االعتباري

    األهلية. 5.2  

  
  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يحدد مميزات الشخص القانوني
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15 

 

  القانون المدني: نيالمجال المفاهيمي الثا
  الحقوق ): 7(الوحدة رقم 

   سا5: الحجم الساعي 
  

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

    تعريف الحقوق. 1  

  نواع الحقوقأ. 2

  الحقوق السياسية. 1.2

  الحقوق المدنية. 2.2

   الحقوق العامةأ ـ 

  ب ـ  الحقوق الخاصة

ـ يعتمد على أحكام القانون المدني 

  .الجزائري لتحديد أنواع الحقوق

ـ تقدم أنواع الحقوق في مخطط 

  .توضيحي

   ـ حقوق األسرة

   ـ الحقوق المالية  

ـ يتعرض للحقوق العينية األصلية و 

  .الحقوق العينية بالتبعية

  الحقوق العينية •

  الحقوق الشخصية •  ـ الحقوق الدائنية

ـ تتمثل الحقوق الذهنية في الحقوق 

األدبية و الفنية و الحقوق الصناعية 

  . و التجارية

  الحقوق الذهنية •

ـ استناداً إلى معطيات تتضمن 

مجموعة من الحقوق يقوم المتعلم 

  .بتحديد و تصنيف هذه الحقوق

ـ انطالقاً من مجموعة من التصرفات 

القانونية تقابلها مجموعة من الحقوق 

يقوم المتعلم بالربط بينها بصفة 

  .صحيحة

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يميز بين الحقوق السياسية و الحقوق المدنية العامة و الخاصة
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  القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني
  األموال و األشياء ): 8(الوحدة رقم 

   سا2: الحجم الساعي 
  

  
 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

  .ـ التمييز بين األموال و األشياء

لى أحكام ـ يعتمد في التعريف ع

نظرية الحق المستمدة من أحكام 

  القانون المدني الجزائري

    تعريف األموال و األشياء. 1

      

  تصنيف األموال حسب طبيعتها. 2

  العقارات. 1.2

  أ ـ تعريف العقارات

  ب ـ أنواع العقارات

  المنقوالت. 2.2

  أ ـ تعريف المنقوالت

  ب ـ أنواع المنقوالت

ـ يميز بين العقارات بطبيعتها 

  .والعقارات بالتخصيص

ـ يميز بين المنقوالت بطبيعتها 

مآلوالمنقوالت بحسب    .ال

أهمية التفرقة بين العقارات . 3

  والمنقوالت

عة ـ انطالقاً من وثيقة تتضمن مجمو

من األموال يقوم المتعلم بتصنيفها 

  .في جدول إلى عقارات ومنقوالت

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  . ـ يميز بين العقارات و المنقوالت
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17 

 

  القانون المدني: ي الثانيالمجال المفاهيم
  االلتزام ): 9 ( رقمالوحدة

   سا4: الحجم الساعي 
  

  
  

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يستند في تحديد مفهوم االلتزام 

 على أحكام القانون وموضوعه

  .المدني الجزائري

    تعريف االلتزام. 1

      

  موضوع االلتزام. 2

  االلتزام بالقيام بعمل. 1.2

  االلتزام باالمتناع عن عمل. 2.2

مثلة من الواقع لتوضيح  على أيعتمدـ 

  .مختلف أنواع االلتزام

  االلتزام بتقديم شيء ما. 3.2

ـ انطالقاً من أمثلة تتعلق بااللتزامات 

يصنفها المتعلم حسب موضوعها في 

  .جدول

      

االلتزام المتمثلة ـ اإلشارة إلى مصادر 

القانون ، العقد ، اإلرادة : في 

المنفردة ، اإلثراء بال سبب  و 

  العمل غير المشروع

ـ انطالقاً من مجموعة من االلتزامات   مصادر االلتزام. 3

  .يقوم المتعلم بتحديد مصدرها

  )التنفيذ(آثار االلتزام . 4

  التنفيذ العيني. 1.4

ـ يقتصر عند تناول آثار االلتزام 

على التنفيذ العيني و التنفيذ عن 

تعويض االتفاقي و طريق حالتي ال

  .التعويض القضائي
  التنفيذ عن طريق التعويض. 2.4

    

ـ انطالقاً من وضعية قانونية مثل حالة 

البيع تتضمن التزامات يستنتج منها 

  .المتعلم آثار التزام الطرفين

  

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يحدد آثار االلتزام
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  المدنيالقانون : المجال المفاهيمي الثاني
  العقد): 10(الوحدة رقم 

   سا5: الحجم الساعي 
  

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يعتمد في تحديد مفهوم العقد 

وتقسيماته و أركانه على أحكام 

  . القانون المدني الجزائري

ـ انطالقاً من عقد يستخلص المتعلم   تعريف العقد. 1

  .اف العقد و موضوعه ونوعهأطر

  

  

  

  

  :ـ االقتصار على التقسيمات التالية
 العقود الشكلية والعقود الرضائية  •

  .و العقود العينية
العقود المسماة و العقود غير  •

  .المسماة
العقود الملزمة لجانب واحد  •

  .والعقود الملزمة لجانبين

  تقسيمات العقود. 2

  

  أركان العقد. 3  

  الرضا. 1.3

  المحل. 2.3

  السبب. 3.3

القاً من وضعيات واقعية يبين ـ انط

ـ اإلشارة إلى عيوب الرضا   .أركان العقد و شروط صحته

الغلط ، التدليس ، اإلكراه  .( باختصار

  ).و االستغالل

    شروط صحة العقد. 4

    األهلية. 1.4  

  )العقود الشكلية(الكتابة . 2.4  

  )العقود بعوض(التسليم . 3.4  

ـ عند التعرض لوسائل اإلثبات يؤكد 

على الكتابة و اإلقرار والقرائن 

  .القانونية و شهادة الشهود

   وسائل إثبات العقد.5

ـ يميز بين المسؤولية العقدية 

والمسؤولية التقصيرية عند تناول 

المسؤولية المدنية في تناول آثار 

  .العقد

  آثار العقد. 6

عقد يقوم المتعلم ـ بناء على مضمون 

بتحديد وسيلة إثباته والجزاء 

  .المترتب عنه

ـ و بناء على فعل ضار يقوم المعلم 

بتحديد وسيلة إثباته و الجزاء 

  .المترتب عنه

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يحدد آثار العقد
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  القانون التجاري: المجال المفاهيمي الثالث
  التاجر ): 11(الوحدة رقم 

   سا3: الحجم الساعي 
  

  
 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  جيةالتوجيهات المنهجية والبيداغو
      

 عند تعريف التاجر على أحكام يعتمدـ 

القانون التجاري الجزائري خاصة 

  .المادة األولى منه

  تعريف التاجر. 1

    

ـ توضح شروط اكتساب صفة التاجر   شروط اكتساب صفة التاجر. 2

شخصية وفقاً للنظرية ال

  .والموضوعية
  احتراف األعمال التجارية. 1.2

ـ يركز على األهلية التجارية مع 

تناول أهلية الشخص القاصر 

المأذون له بممارسة التجارة 

  ).باختصار(

  األهلية التجارية. 2.2

    

  التزامات التاجر. 3

  مسك الدفاتر التجارية. 1.3

ـ يعتمد في تحديد التزامات التاجر 

واردة في على النصوص القانونية ال

  القيد في السجل التجاري. 2.3  . القانون التجاري الجزائري

ـ انطالقاً من وضعية شخصين 

  :طبيعيين

يقوم بالشراء قصد : األول  •

البيع بصفة متكررة من أجل 

  .تحقيق الربح

راء قصد يقوم بالش: الثاني  •

  .االستهالك

ـ يتم تحديد شروط اكتساب صفة 

  .التاجر

  

  

ـ يبحث المتعلم في اإلجراءات الواجب 

إتباعها للتسجيل في السجل التجاري 

مع تحديد الوثائق المطلوبة إدارياً 

مع تحديد معنى االلتزام بمسك 

  .الدفاتر التجارية

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يحدد شروط اكتساب صفة التاجر و التزاماته المهنية
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  القانون التجاري: المجال المفاهيمي الثالث
  األعمال التجارية ): 12(الوحدة رقم 

   سا2: الحجم الساعي 
  

  
 

  التعلم أنشطة  المعرفية لمضامينا  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يركز على المعيار الشخصي 

والموضوعي لتحديد العمل 

  .التجاري

  تعريف األعمال التجارية. 1

  تصنيف األعمال التجارية. 2  

األعمال التجارية بحسب . 1.2

  الموضوع

  رية بحسب الشكلاألعمال التجا. 2.2

ـ يعتمد في تحديد األعمال التجارية 

على النصوص القانونية الواردة في 

القانون التجاري الجزائري الساري 

  األعمال التجارية بالتبعية. 3.2  . المفعول

 معطيات تتضمن معلومات علىـ بناء 

حول أنشطة ألشخاص محددة يقوم 

المتعلم بتصنيفها إلى أعمال تجارية 

  .وأعمال مدنية

عمال ـ انطالقاً من معطيات يصنف األ

التجارية إلى أعمال تجارية بحسب 

  الموضوع والشكل وبالتبعية 

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .ـ يصنف األعمال التجارية حسب الموضوع و الشكل و بالتبعية
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  القانون التجاري: المجال المفاهيمي الثالث
  المحل التجاري ): 13(الوحدة رقم 

   سا3: الحجم الساعي 
  

 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ي ـ يعتمد في تحديد مفهوم المحل التجار

العناصر (على العناصر المكونة له 

  ).المادية و المعنوية

  تعريف المحل التجاري. 1

    

  عناصر المحل التجاري. 2  

  العناصر المادية. 1.2

  أ ـ البضائع

ـ يعتمد على القانون التجاري 

ديد مختلف عناصر الجزائري في تح

  ب ـ المعدات و األدوات  .المحل التجاري

   المعنويةالعناصر. 2.2

  ءأ ـ االتصال بالعمال

  ب ـ السمعة التجارية

  جـ ـ االسم التجاري

  د ـ الحق في اإليجار

  

هـ ـ حقوق الملكية األدبية والفنية 

  والصناعية

انطالقاً من معطيات تتضمن جرد ـ 

أصول مؤسسة اقتصادية يقوم 

المتعلم بتصنيفها إلى عناصر مادية 

  .و عناصر معنوية

      

  

 الكفاءات المستهدفة
  .اسيةـ يبين مفهوم المحل التجاري و يستخلص عناصره األس
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  القانون التجاري: المجال المفاهيمي الثالث
  األوراق التجارية ): 14(الوحدة رقم 

   سا5: الحجم الساعي 
  

  
 

  التعلم أنشطة  المعرفية المضامين  التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
      

ـ يركز عند تحديد مفهوم األوراق 

 على أنها وسيلة دفع التجارية

  .وائتمان

  وراق التجاريةتعريف األ. 1

    

  أنواع األوراق التجارية. 2

  السفتجة. 1.2

  

  أ ـ تعريفها

ب ـ البيانات اإلجبارية التي 

  تتضمنها السفتجة

  جـ ـ قبول السفتجة

  

  

  

  

ـ اعتماداً على معطيات محددة يقوم 

  .المتعلم بتحرير ورقة تجارية

  د ـ تظهير السفتجة

  السند ألمر. 2.2

  أ ـ تعريفه

ية التي ب ـ البيانات اإلجبار

  يتضمنها السند ألمر

  جـ ـ قبول السند ألمر

  د ـ تظهير السند ألمر

  الشيك. 3.2

  أ ـ تعريفه

ـ يعتمد األستاذ على أحكام القانون 

التجاري عند التعرض للبيانات 

  .اإلجبارية

ـ يبين كيفية استعمال الورقة 

 حيث قبولها التجارية من

  .وتظهيرها

ب ـ البيانات اإلجبارية التي 

  يتضمنها الشيك

ـ انطالقاً من وقائع معينة في مجال 

المعامالت يقوم المتعلم بتوضيح 

  . التجاريةةكيفية تظهير الورق

    جـ ـ تظهير الشيك  

  

 الكفاءات المستهدفة 
  .التجارية المدنية و  يوضح أهميتها في المعامالت والتجارية األوراق مفهوم يحددـ 
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  المشاريع المقترحة. 5
  :اقتراح مشاريع أخرى يراها مالئمة المشاريع اآلتية على سبيل االسترشاد و يمكن للمدرس يقترح المنهاج

  .إعداد ملف يتعلق بقضية حول نزاع معين .1

 .إنجاز ملف يجمع وثائق الحالة المدنية .2
 .إعداد ملف إداري للقيد في السجل التجاري .3
 

  الترتيبات البيداغوجية و المادية. 6
 مسلمة أساسية تشكل نقطة لتطبيق منهاج مادة القانون في شعبة التسيير و االقتصاد  البد من التأكيد على

إال إذا ) أهدافه( و هي أنه ال يمكن بأي حال من األحوال ألي منهاج مهما كان جيداً أن يحقق نتائجه االنطالق
ذ توفرت مجموعة من الشروط وا تنفي ذ المكلف ب لتي يرتبط بعضها باألستا ترتيبات الضرورية وا ل

ليب   :   اغوجية و المادية ويمكن إجمالها في العناصر التالية والوسائل البيدالمنهاج و بعضها اآلخر باألسا
  :أـ تكوين و رسكلة األساتذة

ويناً معرفياً متخصصاً يجعله قادراً على كتنفيذ المنهاج الدراسي أن يكون األستاذ قد تلقى ت تطلبي
من أداء مهامه يمكنه ) تربوياً(المرتبطة بمجال تخصصه من ناحية، و تكويناً مهنياً  لمعارفاالتحكم في 

أداء كامالً من ناحية ثانية، و هنا تأتي ضرورة التفكير في إعداد األساتذة المكلفين بتدريس مادة التخصص 
اإلعداد األكاديمي الذي لم يعد كافياً لمسايرة  إعداداً يستجيب للكفاءات المستهدفة في المنهاج ، ألن

اصة على البعد المعرفي األكاديمي دون البعد المهني التطورات الحاصلة في الميدان، حيث يتم التركيز خ
  .التربوي و األهداف المتوخاة من الشعبة

  :ب ـ الوثائق
 تنفيذ  هذا المنهاج توفير مجموعة من الوثائق التي ال غنى عنها لتحقيق الكفاءات يتطلب
  :المستهدفة وهي

نصاً و روحاً و ال يمكن تجاوزه  حيث ينبغي االلتزام بالمنهاج الدراسي الرسمي :المنهاج الرسمي •
أو إغفال بعض جوانبه ألنه يمثل كالً متكامالً، و هذا يتطلب اإللمام بروح المنهاج والتشبع بما 

  .يهدف إليه من كفاءات و مضامين و أنشطة و استراتيجيات

علم و  و يمثل الترجمة الفعلية لمحتويات المنهاج الدراسي و هو وثيقة أساسية للمت:كتاب التلميذ •
 ةيشمل مجموعة المضامين و األنشطة البيداغوجية و التطبيقات مع مراعاة طبيعة وخصوصي

 . المادة
  

  :جـ ـ التجهيزات المادية و البيداغوجية
 تنفيذ منهاج القانون في شعبة التسيير و االقتصاد في مرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي يتطلب

الجريدة (ية والبيداغوجية والتي يمكن إجمالها في التقنينات مجموعة من التجهيزات الضرورية الماد
  .و العمل على إثراء مكتبة المؤسسة بالمراجع الضرورية للتخصص...) الرسمية
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0.  PREAMBULE 

 

Le citoyen de demain est appelé à vivre dans un grand ensemble civilisationnel basé 

sur des moyens de communication ultramodernes. L’Algérien des prochaines décen-

nies ne pourra pas vivre en marge de la culture universelle. La mondialisation qui 

s’impose à notre société implique nécessairement l’apprentissage des langues étran-

gères qui permettront au futur élève algérien de mieux percevoir sa propre personnali-

té, sa propre culture vécue dans ses relations multiples, consensuelles autant que 

conflictuelles avec les autres régimes de la culture universelle. L’accès à la globalisa-

tion à travers les langues étrangères signifie aller vers un élargissement des horizons 

culturels par la découverte d’autres sociétés, d’autres façons de penser et d’agir. 

L’apprentissage des langues étrangères assure un échange  solide et permanent avec 

les autres cultures. L’inter culturalité y trouvera ainsi son sens. L’apprenant sera en 

mesure de recevoir des messages de différentes natures, de les comprendre, mais 

aussi de les interroger, de les juger et d’en envoyer à son tour.  

 

• Dans ce cadre, les nouveaux programmes auront pour visée principale l’utilisation 

de l’apprentissage de l’allemand comme moyen d’éducation à une citoyenneté res-

ponsable et active des apprenants par le développement de l’esprit critique, du juge-

ment, de l’affirmation de soi.  

 

1. Finalités de l’enseignement de l’allemand 
 

La finalité de l’enseignement de l’allemand ne peut se dissocier des finalités 

d’ensemble du système éducatif. L’enseignement de l’allemand doit contribuer avec 

les autres disciplines à : 

 

- la formation intellectuelle des apprenants pour leur permettre de devenir des ci-

toyens responsables, dotés d’une réelle capacité de raisonnement et de sens criti-

que. 

- leur insertion dans la vie sociale et professionnelle. 

Sur un plan plus spécifique, l’enseignement de l’allemand doit permettre : 

- l’acquisition d’un outil de communication permettant aux apprenants d’accéder aux 

savoirs. 

- la sensibilisation aux technologies modernes de la communication. 
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- la familiarisation avec d’autres cultures pour comprendre les dimensions universel-

les que chaque culture porte en elle. 

- l’ouverture sur le monde pour prendre du recul par rapport à son propre environnement, 

pour réduire les cloisonnements et installer des attitudes de tolérance et de paix. 

 

2. Profil de sortie à l’issue de l’enseignement secondaire 
Les apprenants, à l‘issue de l’enseignement secondaire, auront : 

- acquis une maîtrise suffisante de la langue pour leur permettre de lire et de com-

prendre des messages sociaux. 

- utilisé la langue dans des situations d’interlocution pour différents buts en prenant 

en compte les contraintes de la vie sociale ; 

- adopté une attitude critique face à l’abondance de l’information offerte par les mé-

dia ; 

- produit des discours écrits et oraux. 

 

 
3. Profil d’entrée en deuxième année secondaire 

L’enseignement de l’allemand ne commence qu’en deuxième année secondaire et 

s’adresse à des élèves débutants. Cependant ces derniers disposent déjà de 

connaissances et de compétences linguistiques en langue maternelle et dans deux 

langues étrangères, notamment le français et l’anglais. Ce qui, en plus de la motiva-

tion personnelle de l’élève, pourra faciliter l’apprentissage d’une troisième langue 

étrangère. 
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4. Profil de sortie à l’issue de la deuxième année secondaire 

Les compétences à installer en deuxième année secondaire seront réalisées grâce à 

la mobilisation des différentes ressources : capacités (ensemble de savoirs et de sa-

voir faire, fruits d’une activité intellectuelle stabilisée), objectifs et contenus. 

 

Produire des textes oraux en situation de monologue ou d’interlocution pour donner 

des informations, exprimer un point de vue ou bien raconter des événements  en rela-

tion avec le vécu. 

Produire un texte court écrit en relation avec les thèmes choisis, en tenant compte des 

contraintes liées à la situation de communication et à l’enjeu visé. 

 

Objectif Terminal d’Intégration (pour le cycle) 

Produire un discours écrit/ oral relatif à une situation problème de la vie sociale en 

respectant les contraintes de la situation de communication ainsi que l’enjeu et en 

s’impliquant directement. 

 

 5. Le cadre théorique 

Le programme d’allemand en 2ème année secondaire est principalement centré sur 
l’élève. Concrètement, cela signifie  que le professeur d’allemand adapte le manuel 

dont il se sert aux besoins spécifiques de sa classe et intègre à sa pratique les préoc-

cupations suivantes : 

- Prendre compte des différentes manières de percevoir, de comprendre, de mémo-

riser et de réagir ; 

- Elaborer des aides – souvent différenciées – à la compréhension et à l’expression 

en fonction des difficultés rencontrées. 

- Associer les élèves à la progression suivie en annonçant les objectifs et les atten-

tes du professeur 

- Accorder un soin particulier à la gestion du tableau, du cahier de textes et du ca-

hier de l’élève, afin de guider et de valoriser son travail personnel ; 

- Associer les élèves à l’évaluation (pratique de l’autocorrection contrôlée et de la 

co-évaluation) 

 

Le programme d’allemand doit contribuer à construire des compétences à la com-
munication. De ce fait, ils mettent l’accent sur une perspective de l’emploi de la lan-

gue en situation.  
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Le programme d’allemand s’inscrit dans le cadre d’une approche communicative et 

interculturelle dont nous esquissons ci-après les principales caractéristiques.  

 
5.1 L’approche communicative 

L’approche communicative a pour base la pragmalinguistique qui conçoit la langue 

comme un instrument de l’action humaine et qui fait de l’acte de parler (actes de pa-

role, intentions de communication, situations de communication etc.). La langue n’est 

donc plus décrite uniquement dans sa structure formelle, mais aussi dans sa  fonction 

communicative. 

L’apprentissage des langues étrangères est considéré comme activité intellectuelle, 

comme un acte cognitif et créatif. L’intégration d’un concept basé sur la théorie cogni-

tive de l ‘apprentissage mène à des formes de réception et d’assimilation de la langue 

autres que celles de la Méthode audio visuelle: L’apprenant doit réfléchir de manière 

consciente aux formes et à l’emploi de la langue étrangère. Le rôle de l’enseignant se 

transforme : l’enseignant n’est plus considéré comme celui qui sait tout et qui transmet 

« Grammaire et Culture », mais comme un « soutien » au processus ouvert de 

l’apprentissage.  Les formes sociales du cours (Sozialformen) changent également. A 

côté du cours frontal, centré sur le professeur et sur le manuel, le travail en duo ainsi 

que le travail en groupes gagnent en importance. 

 
5.2 L’approche par compétences 

Le programme d’allemand ne peut plus être basé sur la logique d’exposition de la lan-

gue mais structuré sur la base de compétences à installer.  

La compétence est la mise en œuvre d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et 

d’attitudes permettant d’identifier et d’accomplir  un certain nombre de tâches  appar-

tenant à une famille de situations, que ces dernières soient disciplinaires ou transver-

sales. Une famille de situations requiert les mêmes capacités ou les mêmes attitudes, 

les mêmes démarches pour résoudre les problèmes. 

 

A ce titre, le projet qui obéit à une intention pédagogique et qui permet l’intégration 

des différents domaines (cognitif, socio affectif) à travers des activités pertinentes est 

le moyen d’apprentissage adéquat. 
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6. Les compétences 

Il y a lieu de doter l’éleve en 2ème année secondaire d’une base solide de savoirs et de 

savoir-faire liés à des compétences sur laquelle pourra être édifiée la 3ème année se-

condaire. 

 

6.1 Les compétences visées 
6.1 1 A l’oral : 

A l’issue de la deuxième année secondaire, l’élève doit être en mesure de s’exprimer 

oralement sur des thèmes du programme de l’année dans des situations 

d’interlocution. 

 
A   La compréhension orale  

L’élève doit être capable  : 

- d’identifier les différents phonèmes de la langue. 

- de reconnaître le vocabulaire enseigné.  

- de comprendre des phrases courtes prononcées en allemand (ordres simples, sol-

licitations, questions et réponses) ainsi que des dialogues sur la thématique conte-

nue dans le programme. Ces dialogues doivent être soutenus par la mimique, le 

geste ou les images. 

 

B   L’expression  orale 

L’élève doit être à même :  

- d’articuler correctement les phonèmes, les mots et les phrases 

- de répéter correctement les mots et les phrases sur la base de modèles de pro-

nonciation (enseignant - supports sonores) en veillant à la composition des mots et 

à l’intonation de la phrase. 

- réagir à des questions et des ordres en s’exprimant brièvement de façon appro-

priée et conformément à la situation.  

- formuler des questions et sollicitations simples. 

- mener des entretiens simples pour la prise de contact et pour la connaissance mu-

tuelle. 
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6.1 2  A  l’écrit 

A l’issue de la deuxième année secondaire, l’élève doit être en mesure de rédiger li-

brement ou selon un plan préétabli des textes courts qui répondent à une situation 

précise. 

 

A   La compréhension de l’écrit 

L’élève doit être en mesure 

- de lire les graphèmes de l’alphabet et leurs combinaisons, les mots et les phrases. 

- de lire correctement des textes courts, des poèmes, des jeux de mots en veillant à 

la composition des mots et à la ponctuation. 

- de saisir entièrement le contenu de textes courts traitant d’événements et 

d’expériences vécus par les élèves. 

 

B   L’expression écrite 

L’expression écrite doit être développée à tous les niveaux de l’apprentissage, no-

tamment dés le début. Les élèves seront progressivement entraînés  à la rédaction 

imitative, semi guidée et/ ou libre. 

 

L’élève doit : 

- construire des énoncés simples (phrases affirmatives, déclaratives, interrogatives, 

exclamatives, injonctives) 

- trouver les synonymes, les antonymes et les réemployer dans des phrases. 

- écrire de mémoire des phrases entendues. 

- répondre de manière intelligible à des questions écrites simples ainsi qu’à de brè-

ves sollicitations. 

- formuler des questions simples sur la base de modèles précis. 

- produire, à partir du second trimestre, des rédactions courtes selon un plan pré-

établi ou librement. 
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6.2  Les compétences d’ordre méthodologique 

Les compétences d’ordre méthodologique liées aux quatre compétences linguistiques 

citées précédemment ne doivent pas être traitées séparément. 

- confectionner des aides de mémorisation (par exemple prendre des notes) 

- s’auto corriger.  

- rassembler, grouper, structurer des informations. 

- utiliser des glossaires. 

- rassembler, classer, structurer des informations 

- élaborer un plan de travail. 

- introduire et conclure un paragraphe cohérent 

- utiliser des aides pour la production de textes (glossaire, dictionnaire) 

- utiliser des moyens de communication modernes 
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7. Les contenus 
7.1 Tableau synoptique 

Compétences Objectifs 
Niveaux 

de compétences (Savoir faire) 
Thèmes Contenus 

Compétence 

de l’oral 

(Compréhension et expres-

sion) 

 

 

- reconnaître et identifier des structures phoné-

tiques 

- comprendre des phrases courtes  

- articuler correctement les phonèmes, les 

mots et les phrases 

- répéter les mots et les phrases  

- réagir à des questions et des ordres   

- formuler des questions et sollicitations sim-

ples. 

- mener des entretiens simples. 

Compétence de l’écrit 

(Compréhension et expres-

sion) 

- lire les graphèmes de l’alphabet et leurs 

combinaisons, les mots et les phrases 

- lire des textes courts 

- construire des énoncés simples  

- trouver les synonymes, les antonymes et les 

réemployer dans des phrases. 

- écrire de mémoire des phrases entendues 

- formuler des questions simples  

- rédiger des rédactions courtes  

- Se présenter et présenter 

d’autres personnes 

- Demander après quelqu’un 

- Demander l’origine,  la nationa-

lité, le lieu de résidence, la si-

tuation géographique d’un pays, 

- Présenter son pays 

- Demander l’âge, la date de 

naissance de quelqu’un 

- S’enquérir de la santé de quel-

qu’un 

- Remercier 

- S’’excuser 

- Signaler qu’on n’a pas compris 

quelque chose 

- Demander de l’aide pour com-

prendre ou parler 

- Demander la parole 

Vie personnelle 
- (Nom, âge, domicile, habits, 

achats) 

 

Ecole et enseignement 

- (Elève et professeur, cours, 

emploi du temps, classe de 

cours, affaires scolaires) 

 

Vie de famille 
- (Composition de la famille, 

maison et habitation) 

 

Horaires,  temps et climat 

- (l’heure, les jours, les semai-

nes, les mois, les saisons) 

 

Loisirs et distractions 

- (Sport, la lecture, les voyages 

etc.) 

- Les pronoms interrogatifs 

- L’interrogation directe et indirecte 

- La forme de politesse 

- Les pronoms personnels 

- Conjugaison des verbes au présent 

de l’indicatif 

- Les pronoms possessifs 

- substantifs à l’accusatif 

- Les interrogatifs en W-  

- Les nombres cardinaux et ordi-

naux 

-  

- Les pronoms interrogatifs 

- Les pronoms personnels 

- le datif  

- L’interrogation directe et indirecte 

- La négation (kein/ nicht) 
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Compétences Objectifs 

Niveaux 

de compétences (Savoir faire) 
Thèmes Contenus 

 -  - Prendre congé 

- Exprimer la présence ou 

l’absence 

- Demander l’âge, la mesure 

- Demander le prix, acheter, 

payer 

- Expression de l’intérêt, de 

l’indifférence 

- Expression de la sympathie,  

- De ses goûts, de ses préférences 

- Expression du regret 

- Exprimer un accord, un désac-

cord 

- Indiquer une provenance, situer 

dans l’espace 

- Demander l’heure, la date, le 

jour; situer un évènement 

 

La santé et le corps humain 

- (Corps humain, chez le méde-

cin, chez le dentiste) 

L’art culinaire 

- (Repas, recettes, au restaurant) 

La vie urbaine 

- (Moyens de transport, avanta-

ges et inconvénients de la vie 

urbaine) 

La vie rurale 

- (Animaux domestiques, à la 

ferme, avantages et inconvé-

nients de la vie rurale) 

- Les chiffres et les nombres 

- Le passé composé des verbes 

réguliers (dits faibles) 

- Les pronoms démonstratifs 

- Le comparatif 

- Weil, denn 

- Les adverbes de lieu 

- Les adverbes de temps 

- le passé composé des verbes 

faibles 

- Les pronoms personnels 

- Les pronoms possessifs 

- La coordination 

- La subordonnée relative an nomi-

natif et à l’accusatif 

- Conjugaison des verbes réguliers 

et irréguliers au  
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Compétences Objectifs 

Niveaux 

de compétences (Savoir faire) 
Thèmes Contenus 

  -  dans le temps 

- Exprimer la notion de posses-

sion 

- Expression de l’opposition 

- Localiser les douleurs 

- Dénommer les différentes 

parties du corps 

- Exprimer les rapports de pos-

session 

- Décrire quelque chose 

- Décrire des personnes d’après 

leur apparence et leur caractère 

- Comparer des personnes, des 

objets 

- Exprimer des rapports tempo-

rels 

- Exprimer une action antérieure 

et une action postérieure 

- Exprimer des rapports locaux 

- Dénommer les produits alimen-

taires 

- Commander quelque chose 

- Désirer quelque chose 

 

 - présent, au prétérit et au passé 

composé 

- Le génitif des substantifs 

- La subordonnée de temps intro-

duite par wenn et als 

- La déclinaison mixte de l’adjectif 

- Le comparatif 

- Les pronoms personnels à 

l’accusatif 

- La subordonnée de temps intro-

duite par bevor et nachdem 

- Les prépositions qui gouvernent le 

datif et celles qui gouvernent 

l’accusatif 

- Les auxiliaires de mode wollen, 

können et mögen 

- Les auxiliaires de mode dürfen, 

sollen et müssen 

- La déclinaison faible de l’adjectif 
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- Exprimer la possibilité et la 

volonté 

- Payer quelque chose  

- Dénommer les institutions et 

les services publics de la ville 

- Demander le chemin 

- Décrire le chemin 

- Indiquer la direction 

- Exprimer l’obligation, le devoir 

moral 

- Demander la permission 
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7.2 La formation des mots (die Wortbildung) 

 

 

le préfixe (un-) 

 

Exemple: unmöglich, unnötig (mais également de 

manière facultative avec des substantifs, par exem-

ple: Unglück/ Unglaube  

les particules inséparables be – emp – ent – er – ge – miss – ver – zer 

les particules mixtes um - durch ( à apprendre de manière réceptive) 

Les suffixes  «-los » (en tant 

que suffixe- adjectif exerçant 

une seule fonction) 

-lein/ chen (en tant que suf-

fixes diminutifs) 
 

 

Exemple:  kinderlos/ heimatlos  

 

 

 

Exemple:  

die Katze, das Kätzchen / das Kätzlein  

der Hahn, das Hähnchen  

die Frau, das Fräulein  

Les mots composés Exemple: der Großvater, der Handschuh, die Haustür, 

der Ohrring 

 

8. Activités d’apprentissage  
L’évaluation s’effectue au moyen d’activités précises dont on peut rappeler, pour 

chaque compétence, quelques exemples parmi d’autres possibles.  

 

8.1 Exemples d’activités d’apprentissage (compréhension de l’oral) 

- reconnaître un son (sch/ ch, u/ ü) ; 

- reconnaître parmi un nombre de réponses  la bonne réponse à la question posée; 

- reconnaître une affirmation (richtig / falsch : vrai/ faux) portant sur une histoire 

connue; 

- reconnaître la phrase correspondant à une image; 

- reconnaître une phrase interrogative, déclarative, exclamative; 

- écrire un nombre en chiffres sous la dictée; 

- exécuter un ordre donné oralement; 

- dessiner sur une horloge l’heure entendue; 

- après audition d’un texte, souligner les affirmations fausses; 
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8.2 Exemples d’activités d’apprentissage (production orale) 

- produire des énoncés à partir d’une photo, d’une image sur le tableau  

- produire des jeux de rôles 

 

8.3 Exemples d’activités d’apprentissage (compréhension de l’écrit) 
 

- remettre dans l’ordre les phrases d’une histoire connue ; 

- compléter un texte en choisissant les mots dans une liste donnée ; 

 

8.4 Exemples d’activités d’apprentissage (production écrite) 
 

- remettre en ordre les mots d’une phrase ; 

- écrire une ou plusieurs phrases sur une image connue ; 

- transformer une phrase de dialogue en phrase de récit ; 

- compléter un texte à trous ; 

- compléter des amorces de phrases (contexte connu)  

- rédiger un texte court sur un des thèmes traités  
 
8.5 Le projet 
La démarche de projet est privilégiée pour installer les compétences visées par le 
programme. Deux projets, l’un collectif, l’autre individuel seront obligatoirement réali-
sés pendant l’année scolaire. Ils seront choisis par les élèves après négociation avec 
le professeur. Les deux projets suivants sont donnés à titre  d’exemple : 
 
 
PREMIER PROJET (INDIVIDUEL) 
Ecrire à un/e correspondant/e allemand/e une lettre ordinaire ou un Email dans 
laquelle/ lequel l’élève se présentera, présentera sa famille, parlera brièvement 
de son pays et posera à son tour des questions.  
 
Ce projet vise à: 
- transférer les acquis obtenus par l’étude des thèmes du programme (se présen-

ter, présenter sa famille, présenter son pays etc.); 
- permettre le rapprochement interculturel à travers la correspondance (présenta-

tion de soi même, connaissance d’autrui) 
 
DEUXIEME PROJET (COLLECTIF) 
Confectionner une cassette audio contenant des enregistrements personnels 
de courts dialogues ayant trait aux thèmes du programme et/ ou des chanson-
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nettes entendues dans une chaîne de radio ou télévision allemande captée en 
Algérie. 
 
Ce projet vise à: 
- transférer les savoir- faire acquis par l’étude des thèmes du programme  
- permettre le rapprochement interculturel à travers la chansonnette germano-

phone 
 
9.  L’évaluation et la remédiation 
 

9.1 L’évaluation formative  

L’évaluation formative a pour but l’amélioration de la qualité des décisions relatives à 

l’enseignement/ apprentissage en prenant en compte les erreurs, en régulant et  en 

adaptant le dispositif pédagogique à la réalité des apprentissages et ce pour renfor-

cer et augmenter les réussites.  

Centrée sur l’apprenant, elle est un dialogue particulier et permanent entre celui-ci et 

l’enseignant. Elle permet d’une part à  l’enseignant,  en faisant appel à un jugement 

basé sur des données ou des observations recueillies au préalable, de prendre les 

décisions de régulation indispensables les mieux adaptées à chacun des appre-

nants. D’autre part, elle permet à l’apprenant de  prendre conscience, de ses tra-

vaux, des démarches et procédures utilisées pour les réaliser.  

Aussi l’enseignant doit-il s’efforcer, pour que la remédiation soit efficace, de :  

- décomposer le savoir-faire dont la maîtrise est insuffisante,  

- chercher la cause des échecs et repérer les besoins par l’analyse des travaux 

écrits et du cahier, ainsi que par l’observation des élèves en séance plénière, en 

travail de groupe, en travail individuel, lors des études, etc 

 

9.2 La remédiation 

Rares sont les situations où l’évaluation n’est que purement sommative. Dans le ca-

dre de la classe, elle fonctionne le plus souvent comme un élément régulateur de 

l’apprentissage, fournit des informations à l’apprenant et à l’enseignant et permet à 

ce dernier de construire la progression et d’organiser la remédiation. Celle-ci ne peut 

se limiter à la simple répétition des stratégies mises en place dans la phase 

d’apprentissage.. 

On cherchera ensuite à mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage différentes 

de celles qui, une première fois, n’ont pas abouti. Il s’agira par exemple de :  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

17 

 

9.3 L’évaluation sommative  

L’évaluation sommative est un moyen d’informer  l’apprenant et l’enseignant sur le 

degré de maîtrise de la langue. Elle intervient à la fin d’un apprentissage  complète-

ment terminé, (un trimestre, une année ou un cycle) et permet de prendre des déci-

sions quant au classement, à la réussite ou à l’échec des apprenants. 

 

- solliciter différents types de mémoire (mémoire visuelle, auditive, kinesthésique) ; 

- changer d’approche, en passant par exemple d’une procédure globale à une pro-

cédure analytique et vice versa ;  

- changer de contexte, en passant par exemple d’une situation imposée par le ma-

nuel à une situation faisant appel au vécu de l’élève ;  

- varier les formes sociales de travail (séance plénière, travail en groupes ou en 

binômes) ;  

 

Il s’agit, en somme, d’être conscient des différentes manières d’apprendre et de les 

utiliser tour à tour pour donner à tous les élèves, quels que soient leurs profils cogni-

tifs, les meilleures chances de réussite.  

 

 9.4  L’autoévaluation, Evaluation Mutuelle Et Co-évaluation  

La prise de conscience par l’élève de ses progrès, difficultés et lacunes, passe par 

sa capacité à s’auto évaluer. À titre d’exemple, la fiche ci-après propose, parmi 

d’autres possibilités, une co-évaluation visant à vérifier la maîtrise de savoir-faire 

fonctionnels. 
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Parler de soi en allemand 

Name : ………………..                                                   Klasse : …… 

 

Savoir dire Savoir faire 

   Je dis :  

  Ich heiße … 

  Mein Name ist … 

  Ich bin … Jahre alt. 

  Ich wohne in … 

 

Je me présente 

 

 Ich komme aus … 

 

   Je dis :  

  Ich habe einen Bruder. 

  Mein Vater ist … von Beruf. 

  Mein Freund heißt … 

 

Je sais parler de mes 
proches  

 Herr/ Frau … ist mein/e … 

 

   Je dis :  

  Ich … gern/ lieber. 

  Ich … nicht gern.  

  Ich mag … / mag … nicht. 

  Ich möchte gern/ lieber. 

 

J’exprime mes goûts 

 

 Das gefällt mir (nicht) 

 

   J’emploie 

  (das) weiß ich (nicht) 

  Vielleicht (nicht) 

 

Je dis ce que je sais 

ou ce je ne sais pas  

 Das ist (nicht) sicher. 
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Les élèves enregistrent leurs performances dans les cadres centraux au fur et à me-

sure des acquisitions. À une période indiquée par le professeur, les grilles sont rele-

vées et ce dernier co-évalue dans la colonne de gauche qui lui est réservée les éva-

luations que ses élèves ont portées en toute autonomie. 

C’est le moment du bilan : l’apprenant visualise toutes les fonctions langagières qu’il 

sait déjà manier, le professeur estime à son tour le bien-fondé des indications qui 

apparaissent dans les différentes cases et mesure le chemin parcouru par chaque 

apprenant. En cas de désaccord, le professeur fait le point avec l’élève concerné. 
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  لدميقراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزائريـة ا 
  وزارة  التربيـة  الوطنيـة

  
  مديرية التعليم الثانوي التقني                             امـمديرية  التعليم الثانوي الع  
  
  

  منهـــاج
                 الفلسفـة: مـادة

  
  يالتعليم الثانوي العام والتكنولوجالسنة الثانية من 

  : ة بـشعال     
  فلسفة/ ـ آداب 

  
  
  

  
  

  2006                                                                           جانفي 
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  ـلـدخــــم
  

Iـ الكفاءات المطلوب إنجازها   
  

 IIي ـالمعرفعالقـاتها بالمحتـوى ة وـاءات تعلم الفلسفـ ـ مجمل كف   
  تها، و طريقة توزيعهامختلف نشاطا          و 

  
 خــــاتمة
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  للــــدخدخــمم
  
 

إن برنامج الفلسفة الجدید الذي نقدمھ للسنة الثانیة الثانـویة في شعبة اآلداب و الفلسفة، 
، یقوم على أساس نظرة تربویة جدیدة تعرف 2007- 2006انطالقا من ھذه السنة الدراسیة 

تراتیجیة تساعد المتعلم على التكیف السریع، و التالؤم الیوم بالمقاربة بالكفاءات، و ھي إس
النافع مع التغیرات المتعددة التي یعرفھا العاَلُم، و التحوالِت المستمرِة  التي  یعیشھا  الناس  في 
حیاتھم  الیومیة و من ثمة، تمكنھ من اإلبداع المفید، و المشاركة في بناء الحضارة اإلنسانیة 

  .المستقبلیة
  

ض علینا ھذه اإلستراتیجیة الجدیدة، تحدید الكفاءات المطلوب إنجازھا في مستوى و تفر  
المتعلم؛ و ھي تتمثل في كفاءتین ختامیتین اثنتین، و ما یترتب عنھما، من كفاءات مرحلیة و 

  .أخرى خاصة
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Iـ الكفاءات المطلوب إنجازھا   
  راك و استكشاف العالقات بین الكفاءات و تحت ھذا العنوان، یتعین علینا، إد

البرنامج، بحیث نتجھ مبدئیا، من الكفاءات المناسبة إلى انتقاء المحتویات المعرفیة التي تضمن و
 1.لنا تحقیقھا، و لیس العكس

قد بلغ مستوى ـیة، شعبة آداب وفلسفة،یكون التلمیذ في نھایــة السنة الثانــوعـلى ھذا األســاس،
  ءتبن الختامیتین اللتین بھما یتأھل لالرتقاء إلى السنة الثالثة، إنجاز الكفا

 :و ھما
  یتوصل المتعلم إلى التحكم الفعلي في آلیات الفكر النسقي؛: الكفاءة الختامیة األولى. 1
یتوصل المتعلم إلى خوض تجارب فعلیة، في طرح القضایا : الكفاءة الختامیة الثانیة. 2

 .ة، االرتقاء إلى محاولة حلھاالفلسفیة و فھمھا و من ثم
  

  
IIـ مجمــل كفاءات تعلم الفلسفة و عالقــاتھا بالمحتوى المعرفي  

 نشاطاتھا و طریقة توزیعھا و مختلف    
یتحكم المتعلـم في الكفاءتیـن الختامیتیـن، وفیما تستوجبانـھ من كفــاءات محوریــــة و 

المحاور المقررة، و الوحدات التعلمیة، كفاءات خاصة، و ھي تتوزع حسب الفصول، و حسب 
  :و األنشطة المطلوبة،  كما تعبر عنھا الجداول اآلتیة عناوینھا

  الكفاءات و عالقاتھا بالتنظیم البیداغوجي. 1
  :نحیلكم على الجداول المرقمة التالیة

  )1: رقمجدول ( الكفــاءات الختامیة و المحـوریة والخاصة وعالقـــاتھا بالمحتوى المعرفي؛أ ـ
  )2: جدول رقــم( التــوزیع السنوي حسب الفصول للنشاطات التعلمیة؛ ب ـ
  )3: الجدول رقم ( التوزیع السنوي للحصص التعلمیة؛ ج ـ
  )4: الجدول رقم( الفلسفة مواقیتھا األسبوعیة و معامالتھا؛ د ـ

  : نقدمھا في شكل جداول، و لنا حولھا بعد ذلك، تعالیق
 

                                                
 . و هدا هو األسلوب الذي تفرضه علينا، المقاربة بالكفاءات- 1

و هكذا، فإن  المواضيع  التقليدية  قد  بدأت  تفقد  قدسيتها، و لم  يعد االهتمام  ينصب  على  جمع الحقـائق …
هتمام ينصب على البحث عن المبادئ و القواعد األساسية التي و المعلومات و على حشوها في ذاكرة الطالب، بل أصبح اال

لم يعد واضعو البرامج يهتمون بالمواد . يمكن أن تُعتبر ِمحورا تتجمع فيه المعرفة التي يحصل عليها الطالب من حوله
و يصوغونها في لغة الدراسية و الفائدة المرجوة من دراستها، بل إنهم أصبحوا يضعون األهداف المرغوبة أمام أنظارهم 

 .الكفاءات، و يقومون من ثمة، باختيار مواد الدراسة و التجارب التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هذه األهداف
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 )1:رقم(و عالقاتھا بالمحتوى المعرفي  خاصةیة و المحوریة و الالختام: الكفاءات
 

موقع 
اإلشكالیات 

  الكبرى
الكفاءات  خاصةالكفاءات المحوریة و الكفاءات ال اإلشكالیات الكبرى: المحتوى المعرفي

 الختامیة

  اإلشكالیة األولى
  ؟مشكلة أو إشكالیة.ھل نتحدث عن

 االستئناس  بمفھوم المشكلة و طبیعة السؤال

  إدراك طبیعة العالقة بین متقابلین: أوال
  إدراك التناقض .1
  إدراك التضاد .2
 إدراك التعاكس .3
 إدراك التنافر .4

  اإلشكالیة الثانیة
  نفسھ، و كیف یمكنھ أن ینطبق مع الواقع؟كیف یمكن للفكر أن ینطق مع 

  :االستئناس بآلیات الفكر المنطقي
  وحدات المنطق

  االستدالل و أنواعھ
 المنطق الریاضي، المنطق الجدلي: قیمة القیاس و مجال توسیعھ

  التحكم في آلیات التفكیر المنطقي: ثانیا
  ضبط المفاھیم المنطقیة .5
  التحكم في البرھنة .6

  و سیاقھ مجالھ  فياستخدام القیاس. 7 
  

  اإلشكالیة الثالثة
  كیف یمكن للفكر الفلسفي أن یكون متعددا و واحدا في آن واحد؟

  :االستئناس بتاریخ الفكر الفلسفي
 لدى اإلغریق و المسلمین و المحدثین و المعاصرین

  التعبیر عن المعرفة في روح شمولیة: ثالثا
  ینوالخلق عند اآلخر اكتشاف مواطن اإلبداع. 8
  والمعتقد تقدیر التأمل. 9

خالل إنتاجات  تقدیر الروح النقدیة من. 10
  فلسفیة

  تقدیر اإلنسان و الحوار. 11

  اإلشكالیة الرابعة
كیف یمكن فھم اإلشكالیة القائلة بأنھ قد تختلف مضامین المذاھب الفلسفیة 

  و ال تختلف صورھا المنطقیة التي تؤسسھا؟
  :فیةاالستئناس  بالمذاھب الفلس

  المذھب العقالني و المذھب التجریبي
 وجوديالمذھب البراغماتي و المذھب ال

  اكتساب الفھم السلیم : رابعا
  و الحوار المؤسس

  ممارسة تطابق الفكر مع نفسھ .12
  ممارسة تطابق الفكر مع التجربة .13
  ممارسة االفتــراض و بناء المسلمات .14
  اختبار و تقویم المفھوم.15
  ھب و منطقھ إدراك إشكالیة المذ.16

ذلك في   و استثمار   و نسقھ و محتوى أطروحتھ
 محاولة تحریر المقاالت

كفاءة تفكیك المركب و تحلیل النسق و البنیة . 17
  . تنازلیا و تصاعدیا

إبراز ما یضمن الكفاءة في تبني المذھب و . 18
  .في رفعھ
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  اإلشكالیة الخامسة خاصة باإلنتاج الفلسفي
د الغزالي الوصول إلى العلم الیقیني أمام كثرة اختالف كیف استطاع أبو حام

  الناس في األدیان و الملل و المذاھب 
  و تشعب سبل الوصول فیھا إلى اسخالص الحق؟

 االستئناس برسالة المنقذ من الضالل

  اإلحاطة التامة بمنطق منتوج فلسفي: خامسا
  التمكن من منھجیة المنتوج في حل المعضلة.19
 . ربط المنتوج بمذھب الفیلسوفالتمكن من.20

لى
ألو

ة ا
می

ختا
 ال

ءة
كفا

ال
 :

قي
نس

 ال
كر

الف
ت 

لیا
ي آ

م ف
حك

الت
ى 

 إل
علم

مت
 ال

عى
یس

  
   

یة
سف

 فل
الت

شك
م

  

  اإلشكالیة السادسة في قضایا فلسفیة
إن حركة التنافر و التجاذب التي تحكم حیاة الناس قد تطغى علیھا مظاھر 
العنف و الالتسامح حیث تضطرب حدود الحریة و المسؤولیة، و تفتر العالقة 

كیف إذن، یطمح الناس و الحالة ف. التكاملیة التي تجمع بین ھذا األنا و ذاك
  ھذه، إلى العیش في ظل عولمة یعود فیھا الشتات إلى شملھ؟

  الشعور باألنا و الشعور بالغیر: المشكلة الجزئیة األولى
ھل شعور ذاتي بذاتھا متوقف على معرفة الغیر؟ و ھل یكفي أن أكون 

  مغایرا عن اآلخرین حتى أكون أنا؟
  لحریة و المسؤولیةا: المشكلة الجزئیة الثانیة

إذا كانت المسؤولیة مشروطة بالحریة، فماذا یبقى لھا من مشروعیة، أمام 
  المناصرین للجبر و الحتمیة؟

  العنف و التسامح: المشكلة الجزئیة الثالثة
إذا كان من الحكمة مواجھة العنف بالالعنف و الالتسامح بالتسامح، 

  ضین ال یجتمعان؟فكیف نھذب مبدأ التناقض القائل بأن المتناق
  التنوع الثقافي و العولمة: المشكلة الجزئیة الرابعة

كیف یمكننا تصور بقاء األمم بثقافاتھا المتنوعة، و إثبات الذات، أمام 
  تحدیات العولمة التي ُتـقرر مرجعیات المستقبل؟

  الممارسة الفعلیة للتفلسف: أوال
 فھم القضیة فھما عقالنیا. 21
المالئمة لتحلیلھا و التمكن تطبیق المنھجیة . 22
  منھا
  بلورة الحل المناسب للسیاق. 23

الوعي بما یجري في العالم من قضایا فكریة : ثانیا
  و انشغاالت جدیدة

  استثمار فعلي لخبرات فلسفیة عالمیة. 24
  تكییف المعرفة مع المستحدثات. 25
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  )2: رقم (التوزیع السنوي حسب الفصول للنشاطات التعلمیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . مقالة فردية: ف.مقالة جماعية؛ م: ج. م 2-

المجمو  المقاالت
ع 

 الفصلي

الفصل 
 السنوي

اإلنتاج 
 العروض الفلسفي

 2ج.م ف.م
 المحتوى الدروس النصوص

  
  
47 
+)1( 

  
  
-I- 

  
  
4 

  
  
  
2 

 

  
  
4 

  
  

5 

  
  
8 

  
4  
9  

12  
25 

  وتطبيقاتهالفكر النسقي،آلياته :أوال
  مشكلة أم إشكالية؟.1
  آليات الفكر المنطقي. 2
 تاريخ الفكر الفلسفي. 3

 

  
  
  
36 

  
  
  
-II- 

  
  
  
3 

  
  
  
2 

  
  
  
4 

  
  
  

3 

  
  
  
6 

  
10  
1  
4  

)5-2=(3  
18 

  المذاهب الفلسفية. 4
  مشكالت فلسفية: ثانيا

  الشعور بالذات و الشعور بالغير. 1
  حرية و المسؤوليةال. 2  

  
  
25 

) -1( 

  
  

-III- 

  
  
2 

  
  
2 

  
  
2 

  
  

2 

  
  
4 

  
)5-3=(2  

4  
6  

12  

  )تابع(الحرية و المسؤولية . 2
   العنف و التسامح. 3    
 التنوع الثقافي و العولمة. 4    

= 

  
  

  
 

  اإلنتاج الفلسفي: ثالثا
  كتاب المنقذ من الضالل
  ألبي حامد الغزالي

  موع السنويالمج 55 18 10 10 6 9 = 108
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 )3: رقم(التوزیع السنوي للحصص التعلمیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بالدروس، و تستدرك في الحساب السنوي بحذف ساعة في  حصة داخلة في الحساب الفصلي األول الخاص  -1

 الفصل الثالث العام
 
 
 

  4األسبوع   3األسبوع   2األسبوع   1األسبوع   الشهر

      سبتمبر

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة جماعية

  دروس
  دروس
  نصوص

  إنتاج فلسفي

  أكتوبر

  دروس
  دروس
  1دروس

  مقالة فردية

  دروس
  دروس
  نصوص
  ية مقالة جماع

  دروس
  دروس
  نصوص
  عروض

  دروس
  دروس
  مقالة فردية
  إنتاج فلسفي

  نوفمبر

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة جماعية

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة فردية

  دروس
  دروس

  مقالة جماعية 
  عروض

  دروس
  دروس
  نصوص

  إنتاج فلسفي

  ديسمبر

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة فردية

  دروس
  دروس

  مقالة جماعية
  إنتاج فلسفي

  
  
  اتاختبـار

  

    يناير

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة فردية

  دروس
  دروس
  نصوص
  عروض

  دروس
  دروس

  مقالة جماعية
  إنتاج فلسفي

  فبراير

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة فردية

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة جماعية

  دروس
  دروس

  مقالة فردية
  عروض

  دروس
  دروس
  نصوص

  إنتاج فلسفي

  مارس

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة جماعية

  دروس
  دروس

  قالة فرديةم
  إنتاج فلسفي

  
  

  اختبـارات
  

    أفريل

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة جماعية

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة فردية

  دروس
  دروس
  عروض

  إنتاج فلسفي

  ماي

  دروس
  دروس
  نصوص

  مقالة جماعية

  دروس
  دروس 
  نصوص
  مقالة فردية

  دروس
  دروس
  عروض

  إنتاج فلسفي

  
  

 اختبـارات
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  )4: رقم (مواقیتھا األسبوعیة  و السنویة و معاملھا: الفلسفة
  
   

 
 : مما یمیز ھذه الجداول، الخصائص الست اآلتیة ، یمكن القول بأنھلیقاال التعو في مج

  
ررات الفلسفیة ــنا أوال، من تحدید مختلف الكفاءات التي تسعى المقـقـمن حیث المبدأ، انطل .1

ینا في مقابل ذلك ، ـویة شعبة آداب و فلسفة، ثم انتقـإلى تحقیقھا في السنة الثانیة الثان
 معرفیة التي تساعدنا على تجسیدھا في المتعلمین؛ الالمضامیَن

 
 توشك المدة الزمنیة على التساوي ،من حیث الحجم الساعي، نالحظ أنھ في األعمال التطبیقیة .2

؛ و ھذا، یوحي بمدى االھتمام الذي 55 مقابل 53: مع الحجم المخصص للدروس النظریة
ن الحجم الساعي تضاعف مرتین ینبغي أن نعقده لھذا الجانب العملي؛ ھذا، فضال عن أ

 ؛بالقیاس إلى ما كانت علیھ جمیع شعب السنوات الثانیة الثانویة
 
روض و إقرار نشاط جدید یتمثل ـو من حیث النشاطات الجدیدة، نسجل استرجاع نشاط الع .3

 في مبادرة إدراج اإلنتاج الفلسفي؛ و ھو نشاط یتناول بعض ما تركھ الفالسفة من آثار؛
 
 و ما ،عیین المحتوى المعرفي، وقع الحرص على ضبط اإلشكالیات األساسیةو من حیث ت .4

 كل واحدة منھا، من مشكالت جزئیة؛تقتضیھ 
 
 على كل ،و من حیث توزیع الحصص، وقع الحرص على توزیعھا كاملة واحدة واحدة .5

 :فصول السنة الدراسیة بحیث نحصل بعد حساب بسیط على المعطیات اآلتیة
  ؛55= عدد ساعاتھا : الحصص النظریة
  :؛ و تتوزع كما یلي53عددھا : الحصص التطبیقیة

  ساعة18: دراسة النصوص •
  ساعة20: إنجاز المقاالت الجماعیة و الفردیة •
  ساعات06: تقدیم العروض •
  ساعات09: فلسفيالنتاج اإلدراسة  •
 

 :من حیث وتیرة تنظیم النشاطات التعلمیة .6
  على العموم؛،ساعتان أسبوعیا: الدروس النظریة •
 ؛2/3:  مرتین كل ثالثة أسابیع،ساعة أسبوعیا: النصوص •
:  لكل من الجماعیة و الفردیة مرتین كل ثالثة أسابیع،ساعة أسبوعیا: المقاالت •

 ؛ بحیث تنجز ـ على العموم ـ إحدى المقالتین مرة في كل ثالثة أسابیع؛2/3
سي و شھري  ما عدا شھر الدخول المدر،اعة في كل شھرــس: روضــالع •

 االختبارات المبتورین ؛
  .ساعة في كل شھر من األشھر التسعة: اإلنتاج الفلسفي •

  المعامل  المواقیت السنویة  المواقیت األسبوعیة
04  108  04  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   الكفاءات و عالقاتھا بالنشاطات التعلمیة.2
 مختلف ، نكتفي بإشارة خاطفة إلى األھداف التي یجب أن تسعى إلیھا، تحت ھذا العنوانو
  :ءات المقررة؛ و عدد ھذه النشاطات خمسةق الكفاــ لتحقی،اطات التعلمیة في مادة الفلسفةــالنش

 أھداف الدرس الفلسفي •
 : و ھي،یمكن أن نذكر منھا ثمانیة

إن الدرس النظري على الرغم من أنھ لم یعد یحظى بالنشاط األوفر من حیث الحجم  أ ـ
 و فیما ،الزمني و الحجم المادي، إال أن مھمتھ ما تزال أضخم و أوسع في تبلیغ رسالة الفلسفة

  ؛ من قدرات و كفاءات، في المتعلمینمیھنت
  ؛اف التي یدعو المقرر إلى تحقیقھاإنھ یوضح المقاصد و األھدب ـ  

لمنھجیة التي ویة و اــدود المادة  المعرفیة  و  نوعیة  األسالیب  اللغــھ  یرسم  حــإنج ـ 
  ؛یستأنس بھا التلمیذ

 أستاذه في عملیة الطرح مثال، و  یفید التلمیذ في تلقي رسالة،إنھ مصدر تعلمي حيد ـ 
العرض و التحلیل و التركیب و االستنتاج، و یدعو إلى المشاركة فرادى و جماعات، في بناء 

  ؛حل اإلشكالیة
 لتحقیق ،إن الطرائق المنھجیة التي یتوفر علیھا تقدیُم الدرس، تفتح المجال واسعاھـ ـ 

طة األخرى، إذ أن ھناك جدلیة بین الطرائق  بالمقارنة مع األنش،جملة من الكفاءات و األھداف
  ؛ و األھداف المرتسمة لھ،المنھجیة في التعلم

   عروض من نصوص و مقاالت و،دد طبیعة األنشطة التربویة األخرىــإنھ یحو ـ 
  ؛تحقیقھا و تدخلھا  و مستوى، و تقویممؤانسة اإلنتاجو

   ؛طة ھذه األنش،إنھ یحدد المجال الذي یجب أن تتجھ إلیھز ـ 
 .یخلق أسباب االنسجام فیما بینھا و،یمتن العالقة بین جمیع األنشطة التعلمیةأخیرا، إنھ ح ـ 

 أھداف دراسة النص •
راض الكتاب و ـناسب مع أغـ إلى تحقیقھا، فإنھا تـت النصوصسعىتات التي ــأما الغای  

 :و ھذه األغراض ال تتعدى على األرجح، ست مھام ؛ھامؤلفی
  ارف مختلفة؛تقدیم معأ ـ   

  توسیع فكرة أو تحلیلھا؛ ب ـ        
  إجابة عن سؤال مصرح بھ أو مضمر؛ج ـ         
  )ةفلسفی (مشكلةمحاولة حل د ـ          
  الفصل في مشكلة؛ھـ ـ        
  ؛أو بالوضع أو بالرفعریة باإلبداع ـتحدید موقف من قضیة أو من مسألة فكو ـ        
   

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  :، فإن أھداف النص یمكن حصر أھمھا في ھذه النقاط السبع اآلتیةأما في مستوى المتعلم
  ؛االتصال المباشر  بمادة فكریة جاھزةأ ـ   

  
   و ما تتضمنھ من تراكیب،التعامل مع بعض األسالیب اللغویة الفلسفیةب ـ 

  ؛ و مصطلحات   
  

  ؛إلطالل على تصور أو وجھة نظر في قضیة مطروحةاج ـ 
  

  ؛ المادة الفكریة المطروحةالوقوف على منطقد ـ 
  

یمھ أو لتوضیح نقطة منھ أو ـلتدع تاح درس أو ــئناس بموقف أو رأي الفتـاالستھـ ـ 
  ؛ أو كوجھة نظرفي بناء مقالة كاستشھادكأداة مناقشتھا الستثماره 

  
 ، و التحلیل السلیم،الفلسفیة   القراءة : منھا ،ساب المتعلم كفاءات متعددةــفرصة إلكو ـ 

  ؛ و الروح النقدیة،االستماع إلى رأي الغیرو 
  
  . كمشروع لبناء مقالة،االنطالق منھز ـ و أخیرا،           

 
 ةـأھداف المقال •

  :یمكن اكتشافھا في مستوى بلوغ الرسالة، و في مستوى تحقیق جملة من الكفاءات
  ؛ تعلمھھ وـــ لما درس،تعلم و فھمھـوى التعبیر عن مـدى استیعاب المــمست  فيأ ـ

  :تمكین المتعلم من إبراز كفاءاتھ، و ھي كما یأتي في مستوىب ـ 
v و ما تفترضھ من مصطلحات؛،في مستوى استخدام اللغة التعبیریة و الفلسفیة   
v و محطاتھ الثالث؛،الجدید في مستوى البناء الفكري   
v في مستوى التأمل الشخصي؛  
v لیقھا؛ و تع،و كفاءتھ في إبراز التناقض قبل طرح المشكلة  
v في نسقھا المنطقي؛،و كفاءتھ في عرض األطروحة بموضوعیة   
v و كفاءتھ في احترام الرأي، و في نقده، و ما یستوجبھ النقد من أخالقیات؛  
v و استخالص ،ناع بالحجة و الدلیلــو كفـاءتھ في البرھـنة المؤسسة عـلى اإلق 

  النتائج؛
v و كفاءتھ على حسن استثمار المثال و االستشھاد؛  
v ین اإلبداع و التفـنید و التقویم و ـــار و الفحص مع تعیــــــــمارسة االخـتبم

  ؛تعاكس و التطابق و الحجة العقلیةابل و الــالتناقض و التضاد و التق
v ؛عرض الرأي و الدفاع عنھ بالحجة و البرھان 

ول ح) 6: رقم(و عن تقویم أعمال المتعلمین، نكتفي ـ في ھذا المقام ـ بتقدیم جدول 
  . تاركین التفصیل لدلیل األستاذ،مقاییس كفاءات المقالة
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 رضـداف العـأھ •
و نحن إذ نسترجع العرض الیوم ، فألنھ یناسب المقاربة بالكفاءات التي تنقل الدور 

ددا من ــ و یفتق ع،فھو یساعد على تحقیق االستقاللیة للمتعلم.  من المعلم إلى المتعلم،المركزي
 و یصل بھ إلى تجسید جملة من ، و یحقق جزءا مھما من میولھ و رغباتھ،لعالیةقدراتھ الذھنیة ا
  :الكفاءات منھا
v ؛االتصال بالمصادر   
v ؛و التمییز بینھا و بین المراجع و الكتب المدرسیة   
v ؛و التعامل معھا   
v ؛و قراءة الكتب و مطالعتھا و حب التوثیق  
v ؛ت و اقتباس المعلوما،و التدرب على تقنیات التلخیص  
v و إثبات صفحاتھا و أسماء مؤلفیھا، و األمانة العلمیة ،ارـــیف بین األفكـــــو التأل 

  ؛في نقلھا
v و التدرب على ممارسة مقدمات البحث ،التعرف على مناھج البحث العلمي میدانیا 

  ؛العلمي
v ؛تحقیق الذات  
v و العمل الجماعي ؛،تنمیة كفاءة العمل الفردي   
v  و التركیب و التنظیم ؛ على التحلیلكفاءتھتنمیة   
v و تعلیل تصور ، و فن تبریر الرأي،و أخیرا، إنتـاج كفاءة فـن المخاطبة المباشرة 

  .أو تأویل
 أھداف اإلنتاج الفلسفي •

  :یمكن حصرھا في الكفاءات السبع التالیة التي تخدمھا
تاج في  و ما تستوجبھ من التحكم في منھجیة ھذا اإلن،اإلحاطة التامة بمنطق اإلنتاجأ ـ 

  و تفھم ربطھ بمذھب الفیلسوف؛،حل المشكلة
 ھذا، فضال عن أنھ یحقق  االتصال المباشر بالفیلسوف؛ب ـ 
  و نھل المعلومات من المصدر من غیر واسطة؛،و االطالع على بعض مؤلفاتھج ـ 
 في سیاق اإلنتاج الذي یھتم بھ؛،عدد من المصطلحات الفلسفیة التمكن من اكتسابود ـ 
حیح األفكار و األحكام المسبقة حول الفیلسوف أو حول موضوع إنتاجھ، و وتصھـ 

 اكتشاف محتواه األصلي؛
فعلي ار صاحبھ، و الفوز الــو الخروج بنظرة شمولیة عن منھجیة اإلنتاج و أفكو ـ  

  ؛بالتفكیر التركیبي و النسقي
الحسن على كل األنشطة  ھو أن ھذه الكفاءات المتنوعة، لھا التأثیر ،و مما ال شك فیھز ـ 

 .التي تخدم تعلم الفلسفة
 

 في أداء ،التوجیھات البیداغوجیة الالزمة لمساعدة أستاذ الفلسفة" دلیل األستاذ"و سیتولى 
 ال تجد كبیر صعوبة في األخذ ،ھكذا ندرك إذن، أن الفلسفة كنشاط فكري.مھامھ الجدیدة
 تشكل المجال الخصب لتحقیق ما ،ھذه الفلسفة المقاربة بواسطة الكفاءات، ما دامت بإستراتیجیة

ال تحققھ المواد التعلیمیة األخرى، من كفاءات فلسفیة خاصة و ھذا، ضمن خصوصیاتھا التي 
  .تمیزھا عن غیرھا
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  )5: رقم(مقاييس تقويم كفاءات المقالة 

 سلم  كفاءاتـــــهو المضمــــون  كفاءاتـــــهو الشكــــــل المحطات
 التنقيط

رح
ط

ية
كال

ش
اإل

 
 

 : هو خطةحيثمن .1
  
  .............مدخل: البداية*
  الدافع إلى السؤال:المسار*
  ..........السؤال: النهاية*
 

 هو منطق فكري و تقنيات حيثمن .2
 :منهجية

  المقدمات المسلم بها * 
  إبراز التناقض*  

  و الغرض منها؟شكاليةاإلما هي  * 

 المادي و محتواه المعرفي اإلطار
   المناسب

  و استثمار المعلوماتانتقاء حسن

03.50 
00.50 

+ 

لة
او
مح

ية
كال

ش
اإل

ل 
 ح

 

 هو خطة ذات حيثمن .1
 :مراحل على حسب الطريقة

 بطريقة التصريح: البداية*
  المعالجة و بمراحلها

التصريح بالغرض : المسار*
  .ه تدريجياالذي يجب تحقيق

  الربط بين المسار :النهاية*
  حل اإلشكاليةمحطةو 

 هو منطق فكري و تقنيات حيثمن .2
 :منهجية

المنطق العام للفكرة أو القضية أو * 
  األطروحة

  أسس بنائها الفكري و منطلقاته* 
  

  اإلشكاليةحل لمحاولةاستنتاج  * 

 المعرفي اه المادي و محتواإلطار
  من : المناسب

 حيح فهم ص*
   دقيقتحديدو *
  و تحليل سليم *
  و تركيب محكم*
  و نقد مفحم تأييدا أو تفنيدا*
  و موقف مؤسس*
  و تبيـين بالمثال و االستشهاد*
  انتقاء و استثمار المعلوماتحسن 

 
  
  
  

11.00  
01.00 

+  
  
 

حل
ية
كال

ش
اإل

 
 

 : هو خطةحيثمن .1
 من االنطالقة: البداية*

   االستنتاج
لية موقع اإلشكا:المسار*

  منه
اإلجابة عن : النهاية*

 السؤال

 هو منطق فكري و تقنيات حيثمن .2
 :منهجية

  النتائج المحصل عليها * 
   بهذه النتائجاإلشكاليةعالقة  * 
قد يكون :  مؤسسبرأيالخروج  * 

نهائيا و قد يكون مفتوحا على مجاالت 
 بحث أوسع

*
ون

ضم
لم
و ا

ل 
شك

 ال
ين
ل ب

ص
 و
زة
هم

 ك
غة
الل

 
*

  
بط
لر
ة ا

لغ
و

ير
عب
الت

 
  

*
ب 

لو
ألس

ا
في

لس
الف

لغ: 
ات

لح
صط

و م
ة 

 

 المادي و محتواه المعرفي اإلطار
 المناسب

  استثمار المعلومات وانتقاء حسن

03.50 
00.50 

+ 
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  ـةـةخـاتمخـاتم
  

 أن الفعل ،و بھذا، یكون األستاذ الذي تتبعنا خالل ھذه الصفحات، قد أدرك تمام اإلدراك
إنھ جزء متماسك، یأخذ أبعاده . اتا یشكو من مبدأ یحركھالتربوي جزء من كل، و لیس شت

 و فلسفة جامعة متفتحة على ما یجري في العالم من تحوالت، ، شاملةإستراتیجیةالحقیقیة ضمن 
  . مؤثرات المحیط الثقافیة و االجتماعیة،و آخذة بعین االعتبار

ولوجیة مع ـبستیمو ال شك في أنھ یكون قد أدرك أیضا، أنھ ال بد من إحداث قطیعة إ
 و ال ،الممارسات التربویة السابقة، بحیث لم یعد الحدیث عن التعلیم إال و كان القصد منھ التعلم

 و ال عن الفلسفة إال و كان القصد منھا التفلسف، ما دام ،نعن التكوین إال و كان القصد منھ التكوُّ
  . ل نشاط و ھو مصدر ك، و ھو المعني بالعملیة،األمر یتعلق بالمتعلم

وي علیھ المادة ــنطـو یكون أیضا، قد أدرك أن الحدیث عن الفلسفة، لم یعد قائما على ما ت
من محتوى معرفي، بقدر ما أصبح قائما على الفائدة العملیة و الفكریة أو على الكفاءات الھامة 

  . التي یجنیھا المتعلم أو المتفلسف من دراستھا
تامیة ـ و ما تستوجبھ من كفاءات محوریة و كفاءات لقد رسمنا جملة من الكفاءات الخ
انیة الثانویة في ـیة الثــ و تحقیقھا في تالمیذ السنة الدراس،خاصة ـ التي یسعى األستاذ إلى إعدادھا

الل عرضھا و شرحھا، أنھا ھي المستھدفة في الفعل ـنا من خــَّو بی.  اآلداب و الفلسفةةبـشع
ل ـل تبقى بالضرورة، في خدمتھا؛ و ھي وسائـ سوى وسائ،ي تقابلھاالفلسفي، و ما المحتویات الت

  .تتجلى في أنشطة الدروس النظریة و التطبیقیة التي یشارك في بنائھا المتعلمون
ال ـ توسیع مج، بوثیقة تعرف بدلیل األستاذ، قصدنا بھا،و لقد دعمنا ھذا المشروع

  .اتذة، و كم ھي مفیدةـتوحا لمبادرات األسیة، و تركنا الباب مفــالتوجیھات النظریة و العمل
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  مقدمة المنھاج
نظرا للتطور العلمي المذهل الذي تعرفه الساحة العالمية في القرن الراهن، تـسعى وزارة                  

التربية الوطنية إلي إدخال تحسينات بيداغوجية، علمية، فنية، وتقنية هامة على النظام التربـوي     
ليكونوا قادرين على التعبيـر بكفـاءة عـن      قصد إحداث تغييرات إيجابية في نفوس المتعلمين،      

وذلك باعتمادهـا المقاربـة ذات الطـابع      . اتهم، أفكارهم، أحاسيسهم، مشاعرهم، وانفعاالتهم    ذو
مقاربـة  . التي أصبحت حاليا أكثر من ضـرورة      ) المقاربة بالكفاءات   (  التجريبي   –الوظيفي  

تعطي األولوية في تمكين القيم الجمالية األساسية الهادفة إلى المساهمة النشطة فـي وضـعيات            
ة بين األفراد و المحيط الدراسي و عالم الشغل على أساس تعلم الفنون التشكيلية التي               ذات عالق 

  .أصبحت عنصرا أساسيا في التكوين القاعدي للمواطن
   فجاء منهاج التربية الفنية التشكيلية في مرحلة التعليم الثانوي إلـى جانـب منـاهج المـواد            

ير كفاءتهم و التحكم فيها، و ذلك بالتحكم فـي          األخرى ليتيح الفرصة للمتعلمين للتمكن من تطو      
األسس التشكيلية من خالل فروعها المختلفة في الرسم والتلوين، و فنون التصميم، و تحسيسهم              

  بجميع أنواع أشكال التعبير، وذلك على أساس الممارسة االدراكية البصرية و السمعية، 
ياء الفنية لكي يترجمونها إلـى لغـة فنيـة          هلهم إلى التحكم في األش    ؤو اكتساب التقنيات التي ت    

  .تشكيلية تمكنهم من التعبير و اإلبداع التشكيلي
   ولهذا فأولوية األولويات في اإلختيارات المنهجية، هو التفكير المنطقي في كفاءة براغماتيـة             

   أو منظمة وفق قواعد من خالل مراحل أو أطوار، ،تصالية سواء كانت دائمة غير متغيرةا
     .تواصل في مرحلة البلوغ و الرشد كالتعلم مدى الحياةو ت

إيمانا من المجموعة المتخصصة في المادة بأن تحسين نوعية التعليم يعنى تحسين المردود                 و
  :ناء المناهج من حيثبالبيداغوجي للمنظومة التربوية ال يتحقق إال بإعادة النظر في 

  .  و االجتماعي النفسي و الثقافي و المعرفي،فيكاألساس الفلس: أسس بنائها  مفاهيمها وـ
. الثقافية  األكاديمية و   (أهدافها العامة، في المعرفة المنهجية     مراميها و  كغاياتها و :  مكوناتها ـ
   .الكفاءات المحسوسة لدى المتعلم المهارات و كالمعارف المنهجية، و:  أنشطتها التعلميةـ
  .كالتشخيصي، التنبئي، التكويني، التحصيلي و التوجيهي: في أنشطتها التقييمية بأنواعها و

   تعكس فلسفة المجتمع و ثقافته ألنها األساسية في الفعل التربوي، المطية  كما تعتبر المناهج 
  تضمن استمرارية األداء التعليمي في انسجام  و تقود مختلف النشاطات التعليمية التعلمية و

  .في المجتمع نحو األفضلو تالؤم فيتحقق التغيير المنشود 
فـي المراحـل      لذا، ينبغي أن يكون هناك تصور تكاملي شامل لمناهج المـواد المختلفـة، و     

  ، بعيدا عن الرؤى التجزئية التي كثيرا ما ارتبطت بالمواد التعليمية المتعاقبةالتعليمية 
  .و بالمراحل الدراسية

 أعضاء المجموعة المتخصصة بإعداد منهاج   و بناءا على توصيات اللجنة الوطنية للمناهج قام      
 من التعليم الثانوي في مادة التربية الفنية التشكيلية وفق الرؤى المستقبلية للمجتمـع            الثانيةالسنة  

  :الجزائري وذلك
  .ـ بإدماج المستجدات المعرفية والتربوية و مسايرة التطورات في شتى الميادين وطنيا ودوليا

  .ية و التربوية لمحتويات المنهاجـ ضمان المصداقية العلم
  : ـ ضمان التناسق بين مناهج التكوين و مناهج التعليم على أساس المجالين التاليين

 .الرسم و التلوين: ـ مجال
  .الفنون التصميمية: ـ مجال
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I أهــداف المــــادة ـ   
  

تمدرسة قصد تطوير     تهدف التربية الفنية التشكيلية إلى إعطاء تكوينا متوازنا لألجيال الم
اإلبداع والتخيل وكذلك : قدراتهم التي لم يكن بإمكان نماذج التدريس التقليدية تحقيقها وهي

حب اإلطالع واالستقاللية والحس النقدي والمالحظة وكذا القابلية في تكوين أحكام والتعبير 
ظة لفهم العالم فاألمر ال يتعلق بتكوين فنانين ولكن بإعطاء األطفال وسائل المالح. عنها

  المحيط بهم والتفكير بأنفسهم والتأقلم مع الوضعيات الجديدة من خالل استعمال لغات مرئية 
  :  و يعني ذلك 

  .ـ اكتساب خبرات العالم و التعبير عن الخبرات الذاتية
  ...ـ تطوير أنماط فكرية عامة، كالتحليل و التركيب و التنسيق المنطقي و التفكير اإلبداعي

وعي باألصالة و التراث للشخصية الوطنية ثم التوسع شيئا فشيئا نحو عالم ثقافي أكثر ـ ال
أتساعا، في الحاضر و الماضي للثقافة الوطنية و العالمية و التوجه نحو بلورة ثقافة جديدة 

  .في أفاق المستقبل
الل    و من أجل بلوغ هذه األهداف المنشودة يجب التركيز على المبادئ التالية من خ

  :المراحل الخاصة بالمادة
  . أ ـ الوعي بالوسائل المتعددة و المتواجدة في المحيط

  .ب ـ نضج القدرات االدراكية البصرية
  .ج ـ تطوير القدرات التعبيرية و ربطها بالمتطلبات

  . د ـ اكتساب المعرفة الفنية من خالل مراحل نمطية تفكير في بنيات اللغة البصرية
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II الكفاءات الختامية لمرحلة التعليم الثانوي (الملمح الخاص   ـ  (  
  

 إليجاد حلول تشكيلية مؤهال: بعد االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي، يكون المتعلم   
 في سيرورات عمل اوتصورية في وضعيات إشكالية مرتبطة بأنشطة فنية متنوعة ومتحكم

 و أعمال فنية أصيلة بمختلف الخامات والوسائل ونقدها متنوعة، تمكنه من إنجاز مشاريع
  : لذلك يتوقع منه أن. وفق سيرورة تحليل نقدي ومعايير جمالية مالئمة و بمصطلحات مناسبة

   المعرفة المفاهمية
  الفهم و التصور: مستوى التعبير اللغوي مهارات عقلية •

للتحف الفنون الجميلة أو الفنون ـ يوظف المصطلحات الغوية و الفنية المناسبة عند وصفه 
  .الحرفية أو الفنون التطبيقية

ـ يبرهن على معرفته لمختلف سمات الفن الجزائري والفن الغربي في القرن التاسع عشر 
  . والقرن العشرين

  .ـ يصف التأثيرات التي تحدثها المنتوجات الفنية والمهن الفنية على المحيط
    المعرفة الفعلية

  اإلبداع و اإلنتاج: عبير التشكيلي مهارات تطبيقيةالت: مستوى •
ـ يستعرض ويظهر إمكانياته في إيجاد حلول تصورية و تشكيلية في وضعيات إشكالية 

  .مرتبطة باألنشطة التعلمية، و في إنجاز مشاريعه الفنية
  .ـ ينجز أعمال فنية أصيلة بمختلف الخامات والوسائل وبإتباع سيرورات عمل متنوعة

  .د ويطور األفكار و المفاهيم التي يجسد فيها إبداعاته الفنيةـ يحد
ـ يختار التقنيات والمواضيع التي تلبي ميوالته التعبيرية في الرسم والتلوين والفنون 

  .TIC و يقحم التقنيات اإلعالم و االتصال التطبيقية
  .ـ يقوم أعماله الفنية و سيرورة إبداعه الفني و يغديها بالتوثيق والبحت

   المعرفة الوجدانية
  النقد و التذوق: االتصال والحكم مهارات متعلقة بالمواقف: مستوى •

  .ـ يقيم أعماله الفنية وأعمال زمالئه باستعمال سيرورة تحليل نقدية ومعايير جمالية مالئمة
  .ـ يحلل تحف فنية متنوعة ويحدد إطارها التاريخي السياسي االجتماعي والثقافي

  .الفن على الحياةـ يحلل تأثير 
  .ـ يحلل إمكانية الدراسة ما بعد الثانوي والتخصص في مجاالت الفنون البصرية
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III  من التعليم الثانويالثانيةالكفاءات المستهدفة في السنة  ـ   
  :أ ـ كفاءات مجال الرسم و التلوين

  منصوص الكفاءات 
رسم بالمالحظة، و الرسم الواقعي، للعلى أساس القواعد الفنية إنجاز مشاريع فنية  •

القواتم ( القيم اللونية  و النسب و القياسات،من حيث و الرسم التسجيلي لألشياء 
 ).و الفواتح

الدادئية، (لمذاهب الفنية الحديثةلالجمالية   المبادئأساس  علىتشكيلية ل أعماإنجاز •
   .)السريالية

  .األشياء لونية لألجسام و المبادئإنجاز أعمال فنية ملونة على أساس  •
خامات بين مزاوجة بتقنية الخلط و ال ةو تجريديأ ةتعبيريإنجاز مشاريع فنية  •

قصد ابتكار تقنيات  )...األلوان، الجرائد، المجالت، الصور الفوتوغرافية(مختلفة 
  جديدة 

  :ب ـ منصوص الكفاءات مجال الرسم و التلوين
حديقة ، ساحة ، نافورة، ديكور (محيط تصميم مشروع فني في مجال تزيين ال •

  . بانتقاء عناصر مختلفة و تنظيمها و ترتيبها في الفضاء ) داخلي
بتوظيف المكتسبات ...)ة، وقائية، ترويجيةإشهاري( مشاريع  فنية غرافيكيةتصميم  •

علم المنظور، فن ، علم األلوان (القواعد الفنية و األسس العلميةالقبلية المتعلقة ب
  .)لخط العربيا ،فةالزخر

إنجاز مشاريع فنية تطبيقية متجانسة من ناحية الوظيفة المنفعية و الجمالية  •
 حطب، فلين، كرتون، قماش ( دمج نبيه لمختلف المواد و الخامات  بتجميع و

  .)نسيج متنوع، خيوط معدنية متنوعة و
ة المتمثلة في إبداع و بلورة أعمال فنية باستعمال وسائل التكنولوجيات الحديث •

 يبرهن فيها المتعلم تحكمه في برامج اإلعالم الغرافيكي TICو االتصال  اإلعالم
infographique .  
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  الكفاءات المستهدفة في مجال الرسم و التلوين
 التقنيات الفنبة: 01الوحدة 

 Le Standard   المعيار ـ Compétence La الكفاءة ـ
   Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

 على أساس القواعدإنجاز مشاريع فنية  •
  الواقعي،  للرسم بالمالحظة، و الرسمالفنية 

  و الرسم التسجيلي لألشياء من حيث النسب 
 القوا تم ( و القياسات ، والقيم اللونية 

  ). و الفواتح
 

  Contexte de réalisation :قرينة اإلنجاز
نطالقا من وضـعيات تعلميـة      ينجز هذا المشروع ا      

ترتكز على مقارنة و تحليل التحف الفنية التي أنجـزت   
على أساس المالحظة الموجهة، قصد الوصول بالمتعلم       
إلى استنتاج الخصائص التقنية والقواعد الفنية التـي        

  بالمالحظة، و الرسم الواقعي،  رسماليقوم عليها 
ياسات من حيث احترام النسب والق    و الرسم التسجيلي    

  . في الشكل، والقيم اللونية في الموضوع
في رسومات بخامات تبرز تقنيات لونيـة       و تجسيدها   
  :و يتطلب هذا .مختلفة

  .ـ تحديد الموضوع والتقنية المستهدفة
   )تسجيلي مالحظة، واقعي،( ـ تحديد نوع الرسم 

الكتـاب المدرسـي، صـور      : ـ اسـتغالل الوسـائل    
  ...ص المضغوطةفتوغرافية، تحف فنية، األقرا

ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         
 . بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 Critères de la compétence :مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissage   أهداف التعلم
تعرف على الطرائق التقنية للرسم الـ 

   . و التسجيليبالمالحظة و الرسم الواقعي
  

 سيرورات اإلبداع الخاصة توظيف طرائق وـ 
  بالرسم بالمالحظة، و الرسم الواقعي، 

   احترام النسب و القياساتب و التسجيلي
  .)القوا تم و الفواتح( و القيم اللونية 

تذوق جمال التحف الفنية من حيث قياساتها ـ 
  نسبها الصحيحة وقيمها اللونية   و
 

  لمالحظة و الرسم الواقعي ـ يعرف الرسم با
ميز تقنياته التي تقوم على يو التسجيلي و 

  .محاكاة الواقع النقل و المالحظة الموجهة و
  ـ ينجز العمل الفني وفق الطرائق التقنية 

سيرورات اإلبداع التي تؤدي به إلى تجسيد   و
احترام القيم اللونية   النسب و القياسات الصحيحة و

  .للموضوع
رفض العمل و ي ،منظمةالفنية ال لعماالا يتذوقـ 

  .هذمنظم و نقالغير 

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissage أنشطة التعلم
  دراسة الطراق التقنية في أخد النسب ـ 
في ترجمت  القياسات الصحيحة و نقلها و و

  .القيم اللونية كما تراها العين
ف الطرائق التقنية التي على استكشاـ 

أساسها نجسد النسب و القياسات الصحيحة 
  .واحترام القيم اللونية للموضوع

 ةعاينم و ، المنجزةاألعمالـ مناقشة بعض 
القياسات الصحيحة  األخطاء المتعلقة بالنسب و

  .والقيم اللونية كما هي في الواقع
 

     .والقياساتطريقة األصبع والقلم ألخد النسب ـ 
  
  

وأبعاد  ألخد نسب التقنية المناسبةالطرائق ـ 
  ... األصبع  طريقة القلم و:هي الموضوع

  
 جمال الرسم الواقعي والدراسة التسجيلية يكمن ـ

في النسب والقياسات الصحيحة والقيم اللونية كما 
 .. هي في الواقع

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  8

 األساليب الفنية الحديثة: 02الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

 أساس  علىتشكيلية ل أعماإنجاز •
 لمذاهب الفنية الحديثةلالجمالية  المبادئ

  .)الدادئية، السريالية( 
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
ع انطالقا من وضـعيات تعلميـة    يرا المش هنجز هذ ت

مقارنة التحف الفنية   اسة و تحليل و     درترتكز على   
المفاهيم واألفكار التـي تحملهـا      حيث  من  الحديثة  

 ،الفلسفي الثقافي و  قصد تحديد إطارها التاريخي و    
الجمالية التـي قامـت     استنتاج المبادئ الفنية و    و

استعراض إمكانيات إيجاد    و ، الفنية مذاهبهاعليها  
الفنـي  تصورية مرتبطة بالمذهب     وحلول تشكيلية   
  :و يتطلب هذا. اإلنتاج الفني  واإلنجازفي وضعيات 

  . الموضوعاألفكار والمفاهيم التي تكون ـ تحديد 
  . المذهب المستهدفـ تحديد أسلوب 

الكتاب المدرسـي، الـصور     : ـ استغالل الوسائل  
ــراص    ــة، األق ــف الفني ــة، التح الفوتوغرافي

  ...المضغوطة
لمية تلم  ـ تحقيق هذه الكفاءة في أربعة حصص تع       
 .بمحتوى الوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   
 الفنية الحديثة   المذاهب على   التعرفـ  

من حيث مبادئها الفنية وقيمها الجمالية      
  .الثقافية أبعادها الفلسفية و و

تـصورية   لية و حلول تشكي  توظيف ـ  
 حيث التقنيـة من  الفني  للمذهبمناسبة  

  . عند إنجاز مشاريع فنيةسلوباأل و
إبراز القيم الجمالية التـي ترتكـز        ـ  

 . الحديثةالفنيةالمذاهب عليها 

 الفني و يميزه من حيث مبدئـه        المذهبيعرف  ـ  
يحـدد إطـاره     بعده الفلسفي و   الجمالي و  الفني و 

  .الثقافي التاريخي و
   إيجادإلى  التي تؤدي بهسيرورة اإلبداعد حديـ 

حلول تشكيلية وتصورية مناسبة للمذهب الفني من       
  .األسلوب  وحيث التقنية

بإتبـاع سـيرورة    ـ نقد األعمال الفنية المنجـزة       
 .  المعايير الجمالية المالئمةيوظفالتحليل النقدي و

 Les savoirs visés      تهدفةالمعارف المس Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
 الفنيـة   المـذاهب بحث وثائقي حول    ـ  

   . وتقنياتها الخاصة
 التي  الخاصة ياتقنتجريب إحدى الت  ـ  

 تتماشى مع أسـلوب المـذهب الفنـي       
  . المستهدف

ـ تحليل األعمال المنجزة و مناقـشتها       
من حيـث القـيم الجماليـة، و نقـدها        

  .بالحجج المقنعة

  .الدادئية السريالية: هيالمذاهب الفنية ـ 
اللـصق    وتقنيات المذاهب الفنية هـي الجمـع  ـ  

  التكبير  المواد و  العشوائي للخامات ووالمرتجل 
   .التهويل في عناصر الموضوع التضخيم و و
  

االبتعاد عـن    : هي للمذاهب الفنية ية  جمالالقيم ال ـ  
  القوالب الجاهزة المتمثلة في القواعد الفنية 

  مية و إبراز الجمال العشوائي و األسس العل
   .و الفوضوي
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 ).لون األجسام(علم األلوان : 03الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
   Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

ـ إنجاز أعمال فنية ملونة على أساس 
  .اللونية لألجسام واألشياءقاعدة ال
 

  Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
ينجز هذا المشروع انطالقا من وضعيات تعلمية ترتكز على         

والمؤثرات ،  دراسة وتحليل قاعدة تلوين األجسام واألشياء     
  المتعلقة بالفروق اللونية عليها و التي تؤثر

 Nuancesقـصد   باالنعكاسات الـضوئية،  بالضالل و و 
ألساسية التي تحدد    استنتاج العوامل ا   إلىالوصول بالمتعلم   

توظيفها في تلوين األعمال الفنية       و ،الشيء الجسم و لون  
  :يتطلب هذا و .التشكيلية

  .ـ تحديد موضوع المستهدف
  األجسام واألشياء المستهدفةـ تحديد 

الدائرة اللونية، الكتـاب المدرسـي،      : ـ استغالل الوسائل  
  ...صور فوتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة

طلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلميـة تلـم          ـ يت 
  .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   

اللونية فـي تلـوين     قاعدة  العرف على   التـ  
  األجسام

وق ريستكشف المـؤثرات المتعلقـة بـالف      ـ  
الل وباالنعكاسات الضوئية التي    ظاللونية وبال 

  .األجسامتؤثر على لون 
القيم الجمالية الناتجة عن التوظيف     تحليل  ـ  

األنسب للقاعدة اللونية في تلوين األجسام في       
  مختلف التحف الفنية 

 

اللونية لتلوين األجسام واألشـياء ويحـدد       يعرف قاعدة   ـ  
  . العوامل التي تؤثر على لون الجسم

وق اللونيـة وبالـضالل     رالمؤثرات المتعلقة بالف   يطبقـ  
وباالنعكاسات الضوئية عند تلوين عناصر موضوع عملـه        

   .الفني
في الل واالنعكاسات الضوئية    ظال واللونية  الفروق   يبرزـ  

حدد قيمها  و ي  عند تحليل التحف الفنية،   لون الجسم الواحد    
  .وين األجساماللونية في تلقاعدة الالجمالية على أساس 

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
العوامل المؤثرة على لون األجسام     دراسة  ـ  

على أساس القاعـدة اللونيـة فـي تلـوين          
  .األجسام

  
المظهر اللوني لألجـسام علـى      يستكشف   ـ

  .األجسامأساس القاعدة اللونية في تلوين 
  

المظهر اللوني للعناصر التـشكيلية      تحليلـ  
  اللونية وق رالفمن حيث  في التحف الفنية

وإبراز دورها   الل واالنعكاسات الضوئية  ظال و
   .الموضوعفي إضفاء المسحة الجمالية على 

  
  
 

  :هيلون األجسام تحدده عوامل ثالثة ـ 
 لون المحـيط،    3 صبغية اللون    2 اللون األصلي للجسم     1

ر هي األخرى بلون الـضوء و بحدتـه وبـالمؤثرات          وتتأث
  .الجوية

  اللونية  تلك الفروقالمظهر اللوني لألجسام هو ـ 
 التي تؤثر علـى اللـون       االنعكاسات الضوئية   و الضالل و

  .األصلي
 المظهـر اللـوني     الفني يحددها للعمل  المسحة الجمالية    ـ

  لعناصر الموضوع ويتجسد في تلك الفروق اللونية 
  .الضوئيةاالنعكاسات  الل وظال و
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 التقنيات المزدوجة: 04الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
   Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

 وأ ةتعبيريإنجاز مشاريع فنية  •
بـين  مزاوجـة   بتقنية الخلـط و ال     ةتجريدي

األلوان، الجرائد، المجالت،   (خامات مختلفة   
  .   ...)لصور الفوتوغرافيةا
  
 

  Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعلميـة           

 فنيـة أنجـزت     أعمـال ترتكز على دراسة و تحليل      
سـيرورات  واعتمـدت علـى      معاصرةبتقنيات فنية   

خامـات  الالمزاوجة والخلط بين     في   إبداعية متنوعة 
لوصول بـالمتعلم إلـى اسـتنتاج       ، قصد ا  وسائل  الو

 التـي يتيحهـا المـزج        والجمالية التقنيةاإلمكانيات  
وفق الميوالت التعبيرية الخاصة  والخلط بين الخامات 

  :يتطلب هذاو . ابتكار تقنيات جديدة و
  ... تجريدي، تعبيري: ـ تحديد الموضوع المناسب

  .الخامات والوسائل والتقنية المزدوجةـ تحديد 
الكتـاب المدرسـي، صـور      : ل الوسـائل  ـ استغال 

  ...فوتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلميـة         
تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل سـاعة لكـل         

 .حصة
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   

التقنيات الفنية المزدوجة في التعرف على ـ  
  .الفنون المعاصرة

استكشاف اثر المزاوجة والمـزج بـين        ـ
خامات متنوعة وبوسائل مختلفة قصد ابتكار      

  .تقنيات جديدة
اإلمكانيات اإلبداعية التي  مناقشة و تحليل    ـ  

يتيحها المزج والخلط بـين الخامـات فـي         
 . التعبير عن الميوالت

يميزها فـي التحـف     و  ية المزدوجة   يعرف التقن  ـ  
  .الفنية المعاصرة

يعتمد سيرورات إبداعية متنوعة في المزاوجة بين      ـ  
  .  وفق ميوالته تشكيلياالخامات ويعبر بها

  
 يتيحه التعبير   الذي  االبتداع يبرز جانب االبتكار و   ـ  

 .مزدوجةاألصيل بخامات 

 Les savoirs visés      ارف المستهدفةالمع Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
التحف الفنيـة للتيـارات الفنيـة       دراسة  ـ  

المعاصرة التي اعتمدت علـى سـيرورات       
إبداعية في المزاوجة بين الخامات وبلورت      

  .تقنيات جديدة
ترتكـز  تجريب سيرورات فنية متنوعـة      ـ  

على المزج بين الخامات وبوسائل مختلفـة       
  .أصيلة قصد بلورة تقنيات تعبيرية

أثر المزاوجة بين الخامات   و مناقشةـ تأمل
  وتحسس مظاهر جمال التقنيات المزدوجة

ما يميز التيارات الفنية المعاصرة سـواء منهـا         ـ  
التعبيرية أو التجريدية هو االنفجار التقني الكبير في        
التعبير التشكيلي ولعل أبرز مظاهره هو المزاوجة بين 

   .متنوعةرت تقنيات جديدة  بلوإلىالخامات الذي أدى 
 بتقنيـات   اإلبداعالسيرورات الفنية التي يتم فيها      ـ  

  .  مزدوجة
  
المزاوجة بين الخامات وبوسائل متنوعـة يتـيح         ـ

فظاءات جديدة لالبتكار ويوفر فرص أخرى للتعبيـر        
  .  الفنون التشكيليةالميول فيوفق 
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  الكفاءات المستهدفة في مجال فن التصميم
 التصميم الفني: 01 الوحدة

 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

تصميم مشروع فني في مجال تزيين  •
) حديقة، ساحة، نافورة، ديكور داخلي(المحيط 

 بانتقاء عناصر مختلفة و تنظيمها و ترتيبها  
  .في الفضاء

 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
   تنجز هذه التصاميم انطالقا مـن وضـعيات تعلميـة           

تستغل فيها عناصر طبيعية واصطناعية تنتقى وتجمـع        
 ثم دراسـة    فيهامن المحيط المتعلم القريب  يتم التفكير        

وتحليل إمكانيات تحويلهـا أو مزجهـا أو تجميعهـا أو     
اء قصد  دمجها على أساس قواعد  تنظيم وترتيب الفض       

تصاميم فنيـة فـي     في  الوصول بالمتعلم الى توظيفها،     
   : و يتطلب هذا.الديكور الداخلي  ومجال تزيين المحيط
فنـاء أو رواق المدرسـة، بهـو        : ـ تحديد المواضيع  
   ...حديقة ديكورداخلي

   مناسبة عناصرـ اختيار 
فتوغرافية الكتاب المدرسي، صور    : ـ استغالل الوسائل  
  ...راص المضغوطةتحف فنية، األق

 ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         
    .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   
  التعرف على فن الديكور الداخلي ـ 
  .تزيين المحيط و
  

اصـطناعية فـي     عناصر طبيعية و  يف  توظـ  
الديكور   مجال تزيين المحيط و    فنية في تصاميم  

   .الفضاءخلي وفق قواعد تنظيم وترتيب االد
القيم الجمالية للتصاميم الفنية المبتكرة     ـ تذوق   

الـديكور   في مختلف ميادين تزيين المحـيط و      
 . الداخلي

  الديكور الداخلي  فن تزيين المحيط ويعرف ـ 
 ةالجماليـة فـي الحيـا      ز أهميته االقتـصادية و    يبر و

  .مساهمته في تطوير الذوق العام المعاصرة و
عناصـر  لترتيب ا  و   ـ يتحكم في توظيف قواعد تنظيم       

  .فنية مبتكرةاالصطناعية في تصاميم  الطبيعية و
  

التزييني للعناصر الطبيعيـة     يحلل المظهر الجمالي و   ـ  
قابليتهـا     و  واالصطناعية في مجال تـزيين المحـيط      

للتحويل أو المزج أو التجميع أو الـدمج، و يتحـسس           
 .قيمها الجمالية في مختلف التصاميم المبتكرة

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
 ف ي مج ال ت زین         البح ث   و  ،الثوثی ق  ،الدراس ة  ـ

  . المحیط والدیكور الداخلي
  

و اصـطناعية   يعية  انتقاء و جمع عناصر طب    ـ  
من المحيط القريـب  و استكـشاف إمكانيـات          

 دمجها في تـصاميم     ، تجميعها ، مزجها ،تحويلها
  . فنية على أساس قواعد  تنظيم وترتيب الفضاء

  
فن الديكور وتزيين المحيط فـي      ـ يحلل تأثير    

  مختلف مظاهر الحياة االجتماعية، 
  .يةو الثقافية، و االقتصاد

  

فن الديكور سمة مـن سـمات        ـ فن تزيين المحيط و    
رقيها الفكري   تطورها و  األفراد و   المجتمعات و  تحضر
  . والفنيالثقافي و

الديكور الداخلي   تكمن عبقرية فنان تزيين المحيط و     ـ  
خامـات  مواد و (في قدرته على انتقاء عناصر التصميم  

  حسه جمعها من محيطه ثم يتدخل عليها ب و) متنوعة 
ذوقه من خالل عمليات التحويل أو المزج أو التجميع          و

  .  وترتيب الفضاءقواعد تنظيمأو الدمج على أساس 
تـزيين المحـيط فـي أنـسنة         يساهم فن الديكور و    ـ

   مربح أصبح وتهذيبه وهو مجال اقتصادي اإلنسان
  .يخلق الثروة وهو مرتبط بثقافة المجتمعات و
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 رياإلشهار البص: 02الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

(  مشاريع  فنية غرافيكيةتصميم   •
بتوظيف  ...)ة، وقائية، ترويجيةإشهاري

القواعد الفنية المكتسبات القبلية المتعلقة ب
و األسس العلمية للخط العربي، وعلم 

  .ظور، و فن الزخرفةاأللوان وعلم المن
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
ينجز هذا المشروع انطالقا من وضـعيات تعلميـة             

ترتكز على مقارنة و تحليل نماذج من الرسائل المرئية         
ها وتحديـد   تـصنيف المتعلقة باإلشهار البصري، قـصد      

أنواعها واستكشاف مواضيعها و تقنياتها مـن حيـث         
ية واألسس العلمية للخـط العربـي وعلـم         القواعد الفن 

  المنظور وعلم األلوان وفن الزخرفة 
 فـي مجـال     جديـدة تصاميم فنية   و االستفادة منها في     

   : و يتطلب هذااإلشهار
  . ـ تحديد محتوى موضوع الرسالة المرئية

  .ـ اختيار التقنية الغرافيكية المناسبة
الكتـاب المدرسـي، صـور      : ـ اسـتغالل الوسـائل      

  ...وغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطةفوت
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         

 .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم  

جـي  التروي فن اإلشهار     على مجاالت  التعرفـ  
  . االقتصادية االجتماعية وأهميتهما الوقائي و
  

 تقنيـات التـصميم الغرافيكـي فـي        ـ توظيف 
  الشكل من حيث  اإلعالن و اإلشهار البصري

أساس القواعد   على  و العناصر التلوينية   الخط و
األسس العلمية للخط العربـي وعلـم        الفنية و 
  .فن الزخرفة علم األلوان و المنظور و

فنون ال الجمالية التي ترتكز عليها      إبراز القيم ـ  
 حديث ال اإلشهارالغرافيكية في مجال 

 الوقـائي ويـصنف    ـ يعرف فن اإلشهار الترويجي و     
  أنواعه و يحدد دورهما من الناحية االجتماعية 

  . و االقتصادية
  الفنية  هعمالأل يحدد التقنيات الغرافيكية المناسبةـ 
  القواعد الفنية  بيدمج المكتسبات القبلية المتعلقةو 

علـم   علم األلوان و   و األسس العلمية للخط العربي، و     
  .المنظور، و فن الزخرفة

  
يحلل المظهر االشهاري الترويجي أو الوقـائي فـي         ـ  

و يتحـسس قيمهـا      .مختلف األعمال الفنية الغرافيكية   
  الجمالية 

 
 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 

 مجـاالت فـن     بـصرية فـي   دراسة رسائل   ـ  
 ةهرها الغرافيكية المتعلق  اتحليل مظ  اإلشهار، و 

إبراز أهميتها االقتصادية   و،بالترويج أو الوقاية  
  .االجتماعية و

استكشاف تقنيات التصميم الغرافيكـي فـي       ـ  
مع إدماج المكتسبات القبليـة     اإلشهار البصري   

لخط العربي وعلم المنظـور وعلـم       المتعلقة با 
  .األلوان وفن الزخرفة

 المنجزة على أساس القواعـد      عمالاأل تحليلـ  
األسس العلمية في تبويـب و تركيـب         الفنية و 

  .العناصر التشكيلية وتلوينها
 

الرسائل البصرية الناجحة هي التي تـؤدي دورهـا         ـ  
الترويجي أو الوقائي وال يتأتى ذلك إال إذا وفقـت فـي            

يغاة العناصر التشكيلية الخطيـة واللونيـة صـياغة         ص
   .مناسبة

 يوفق فـي    العمل االشهاري الناجح هو العمل الذيـ 
اللونيـة   غة العناصر التشكيلية الخطية و    او صي  إدماج

علـم  ،  علم المنظـور  ،الخـط العربـي   (صياغة مناسبة   
  . )فن الزخرفة  و،األلوان
ريقة تبويب   جمال تنظيم العمل االشهاري يكمن في ط       ـ

صـياغتها    و تلوينهـا  و تركيب العناصر التـشكيلية و     
  .صياغة مناسبة
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 الفنون التطبيقية: 03الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

إنجاز مشاريع فنية تطبيقية متجانسة من  •
الجمالية بتجميع ناحية الوظيفة المنفعية و 

حطب، ( ودمج نبيه لمختلفة المواد و الخامات 
فلين، كرتون، قماش ونسيج متنوع، خيوط 

 ) معدنية متنوعة
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
تنجز هذه التصاميم في إطار وضعيات تعلمية تستغل           

 سواء  ،اصطناعية خامات ومواد مختلفة طبيعية أو    فيها  
 تنتقى وتجمـع    ،اد استرجاع أو خامات أصلية    كانت مو 

 ثم دراسـة    فيهاالتفكير   يتم   من المحيط المتعلم القريب     
وتحليل إمكانيات تحويلها أو مزجهـا أو تجميعهـا أو           

في إنجازات ،  الى توظيفها قصد الوصول بالمتعلم    دمجها  
وإنتاجات تطبيقية متجانسة من حيث الوظيفية المنفعية       

  :هذا يتطلب و والجمالية
  .  المستهدفالمشروع التطبيقيـ تحديد نوع 

مسترجعة، أصـلية،   (والمواد وتجميعها ـ تحديد الخامة    
  ...)طبيعية، اصطناعية

الكتــاب المدرسـي، صــور  : ــ اســتغالل الوسـائل  
  ...فوتوغرافية، تحف فنية، أقراص مضغوطة

ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         
  .لوحدة، بمعدل ساعة لكل حصةبالمحتوى المعرفي ل

 
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم  

الـدمج   ـ التعرف على التقنيـات التجميـع و       
بـين المـواد فـي الفنـون        ) تقنيات مزدوجة (

  .التطبيقية المعاصرة
المزج بين خامات     استكشاف اثر المزاوجة و    ـ
 قـصد ابتكـار   ،بوسـائل مختلفـة   عـة و متنو

  .منتوجات وظيفية منفعية جميلة
مناقشة و تحليل اإلمكانيات اإلبداعيـة التـي     ـ  

تحويل أو مزج أو تجميع أو دمج خامات        يتيحها  
 .مواد مختلفة في مختلف االنتاجات التطبيقية و

ـ يصنف مجاالت الفنون التطبيقية التي تعتمـد علـى          
و يميز تقنياتهـا    مواد والخامات   التجمبع والمزج بين ال   

  .في مختلف المنتجات التطبيقية
يعتمد سيرورات إبداعية متنوعة في تحويل أو مزج        ـ  

مواد مختلفـة طبيعيـة أو       ج خامات و  أو تجميع أو دم   
   .إنتاجات تطبيقية  توظيفها، في إنجازات واصطناعية و

اإلبداع مـن حيـث تجـانس        ويبرز جانب االبتكار    ـ  
فـي المنتجـات     الجماليـة  لمنفعية الوظيفية و  الناحية ا 

 .التطبيقية ذات التقنيات المزدوجة

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
مجاالت الفنون التطبيقية التي تعتمـد      دراسة  ـ  

.      الخامات المزج بين المواد و  التجمبع وتقنيات
ستغالل خامات ومواد مختلفـة طبيعيـة أو        اـ  

، )مواد استرجاع أو خامات أصلية    ( اصطناعية،  
منتوجات تطبيقية بسيطة   استكشاف و ابتكار    في  

  . اإلدماج و المزج  تقنياتعلى أساس
ات ذ مختلـف االنتاجـات التطبيقيـة      ـ تحليل 

 .، و تذوق قيمها الجماليةقنيات المزدوجةتلا

ات التقنيات المزدوجة فـي  ذية التطبيقتتجسد الفنون ـ  
  اآلر ديكو التزيين و المنتوجات الموجهة للديكور و

  المنتوجات تطبيقية بتقنيات المزج ـ يرتكز ابتكار 
التفكير الخالق فـي اإلمكانيـات التـي         على اإلدماج و

مواد  خامات و يتيحها تحويل أو مزج أو تجميع أو دمج         
ـ         ت مـواد   مختلفة طبيعية أو اصـطناعية، سـواء كان

  .استرجاع أو خامات أصلية
للمنتجات التطبيقية ذات التقنيات    تكمن القيم الجمالية    ـ  

  المزدوجة في تجانس نواحيها المنفعية الوظيفية 
  .الجمالية و
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 غرافيكيالعالم اإل: 04الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    étenceEnoncé de la comp:منصوص الكفاءة

إبداع و بلورة أعمال فنية باستعمال  •
وسائل التكنولوجيات الحديثة المتمثلة في 

 يبرهن فيها المتعلم TICو االتصال  اإلعالم
تحكمه في برامج اإلعالم الغرافيكي 

infographique .  
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
مية يـتم  تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعل    

تناول مجال اإلعالم الغرافيكي كمجال ينتمـي  من خاللها   
إلى الفنون التشكيلية قصد الـتحكم فـي برامجـه ثـم            

  تساهم في بلورة توظيفه كوسيلة تصور و إبداع 
يبرهن فيها المتعلم عن     إنتاج رسائل فنية غرافيكية      و

كفاءة توظيف المكتسبات القبلية المتعلقة باالعالم اآللي       
  :يتطلب هذا العموم وعلى 

  .  المستهدفة بالدراسةالمشروع الغرافيكيـ تحديد 
  . التصور و اإلنجازبرنامجـ تحديد 

  الحاسوب، برامج: ـ استغالل الوسائل
 CAO  وPAO   مواقع على االنترنيـت، األقـراص ،
  ...المضغوطة

ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم          
  .ة، بمعدل ساعة لكل حصةبالمحتوى المعرفي للوحد

  
 

 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   
 متطـورة فـي االعـالم       انظمةالتعرف على   ـ  

 التطور الحاصل في مجـال      ةواكب م الغرافيكي و 
  TICاالتصال  تقنيات االعالم و

 مختلفة  تصميم أعمال فنية تشكيلية غرافيكية    ـ  
 المواضــيع و التركيبــات الخطيــة و اللونيــة

  . TICبتوظيف تقنيات اإلعالم واالتصال 
تنظيم العمل الفني الغرافيكي المبنـي علـى        ـ  

األسس العلمية و القيم الجمالية باالعتماد علـى    
   .اإلعالم اآللي

   
  

 الغرافيكـي ويميـز     اإلعالمأنظمة جديدة في    يعرف  ـ  
 واالتـصال   اإلعـالم  تقنيـات    التطور الحاصل في مجال   

TIC   
في مجال اإلعالم    اآللي   عالم لإل متطورة أنظمة    يوظف ـ

  . الفنية التشكيليةتصاميمه في الغرافيكي
  

ـ يتذوق مختلف األعمال الفنية الغرافيكية المنجزة آليا،    
و يحافظ علـى أجهـزة اإلعـالم اآللـي و يـصونها             

  .باستمرار
 

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
  معالجة األشكال متطورة التعرف على برامج ـ 

  .و الصور في نظام اإلعالم اآللي
  

بـرامج اإلعـالم    متطورة ل استكشاف أنظمة   ـ  
  .اآللي في تصميم و تلوين أعمال فنية غرافيكية

   
إبـراز   تحليل األعمال الفنية المنجزة آليـا و      ـ  

قيمها الجمالية من حيـث انـسجام أشـكالها و        
 .ألوانها

كورال (ـ طرائق توظيف أنظمة و برامج اإلعالم اآللي         
  .في التطبيقات الفنية التشكيلية )  فوتو شوبدراو ـ

  
  . التصويرنظام اإلعالم في الرسم و  اتتقنيـ 
  
  

   أهمية اإلعالم اآللي في ربح الوقت ـ إدراك
العمل الفني شـكال و لونـا بـسرعة         و تنظيم و إتقان     

  .فائقة
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V التقـويــــمـ  
  :مفهوم التقويم

  هو اختيار الوسائل الضرورية ؛  الكفاءاتتقويممن أهم األسس التي يتطلب مراعاتها عند   
 ال يعني اصطياد األخطاء و حصر العيوب أو انتقاد المشاريع و األعمال، اذهو  .او الالزمة له

  . قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل ؛تحقيق األهداف التي نصبو إليهابل هو قياس مدى 
  وإذا كان هذا هو المفهوم السليم للتقويم، فهو أيضا عملية مصاحبة لسير األعمال و 

إذ من الخطأ أن نعتبر خطوة التقويم خطوة نهائية نقوم بها بعد االنتهاء من ، خطوات تنفيذها
مما يساعدنا على تعديل ما نقع .  العمل جنبا إلى جنبمراحل احبات تصاألعمال، بل هي خطو

أو ، فضل فيما نقوم بهأ أو نصلح ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج من هفوات،فيه 
  .نكلف به من أعمال

  
  :المنهاجارتباط التقويم بأهداف 

يات المنشودة، بهذا  لتحقيق الغا في المنهاج؛   التقويم مرتبط باألهداف التي رسمت من قبل
 فمثال إذا كان المنهاج ،المعنى، فالتقويم يجب أن يكون مرتبطا باألغراض التي نرجوها منه

كان تقويمنا منصبا على ،  قيم التسامح و حب فعل الخير ويرمي إلى بث قيم الجمال و النظافة
  .درسة الم فناء فيمدى تعاون التالميذ فيما بينهم في المدرسة داخل الحجرات أو

على قراءة و رسم صور فنية مرئية المتعلمين؛  تدريب على يركز المنهاجأو إذا كان   
و لذا فالتقويم مرتبط .  من هذه الناحيةالمتعلمين استعداد بمدىكان تقويمنا مرتبطا ؛ تعبيرية
 كما.  مراعاتها في عملية التقويميتطلب األسس التي التي ينص عليها المنهاج؛ وفقهداف باأل
المتعلم  يقتصر على ما قد حصله  فهو الالمتعلم؛أبعاد شخصية  التقويم يشمل جميع جوانب أن

، بل يقيس المستهدفةمن معلومات، أو مدى ما تدرب عليه من مهارات و إتقان للعملية 
و خاصة ذلك الجانب الذي يتصل . المتعلم جوانب شخصية غيرها منالتقويم هذه الجوانب و 

ال يهدف إلى ؛ الن المنهاج بصورته السليمة. لتعديل الذي قد طرأ عليهبسلوكه و مدى ا
و بعبارة أخرى يجب أن يشمل التقويم كل أبعاد شخصية . خرآالعناية بجانب دون جانب 

   :المتعلم
  .و التصورات ـ ففي البعد المعرفي يتطلب قياس المعلومات و المفاهيم 

  .هارات و االداءات و العادات ـ و في البعد النفس حركي يتطلب قياس الم
  .الميول و االتجاهاتمن حيث  المواقف الوجداني يتطلب قياس  البعد ـ وفي

  
VI تقويم الكفاءة ـ  
التي ينص عليها منهاج التربية الفنية ؛ تقويم الكفاءة يعني تثمين كفاءة المتعلمين  

 و التربية و ،فنون التشكيليةالتشكيلية، ولذا يطلب من صاحبه دراية علمية معرفية أكاديمية لل
إذ يرتكز تقويم الكفاءة على جمع البيانات الوافية . و التقويم،  و طرائق التدريس،علم النفس

أو األهداف المراد ، ، و هذا يتطلب من المقوم القدرة على تحديد الهدفمتعلمعن مستوى كل 
و الوقت ، لذي يمكن استخدامه األداء أو األسلوب اكتحديدتحقيقها من و راء عملية التقويم، 

تحديدا دقيقا، هذا باإلضافة إلى ؛ كذلك تحديد جوانب التعلمات المراد تقويمها. المناسب لذلك
من اجل مساعدة المتعلمين على تحقيق ، أساليب و التعرف على فعالية ما يستعمل من طرائق

 من الكفاءات الرئيسية  يجب أن يكون المقوم متمكنا،لكي يحقق التقويم أهدافه و. األهداف
  :التالية
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  :إعداد االختبارات
  : في جوانبها التالية،   يعني قدرة المقوم على إعداد اختبارات متنوعة األغراض

أداءات عملية، مقاييس و اتجاهات، بحيث تكون شاملة  اختبارات اختبارات تحصيلية،ـ 
هذا إلى جانب القدرة  .عاليتهاومتنوعة الفقرات مستوفاة لكافة الشروط الالزمة لنجاحها وف

على تقنين هذه االختبارات، وما يتطلبه ذلك من صدق و ثبات هذه االختبارات، باختيار 
  :، لكل أنواع االختبارات مثلالمعايير المناسبة

  .تخص قياس كفاءة التعلم التي  ـ االختبارات التحصيلية بأنواعها،01
تخص قياس مدى تمرن المتعلم على اكتساب  التي  ـ االختبارات العملية بأنواعها،02

  . و أداءات عملية متقنة،مهارات جديدة
 للوقوف على مدى تبني المتعلم لمواقف ؛ ـ استخدام مقاييس المواقف و االتجاهات03

  .جمالية، أخالقية و خيرية
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  لدميقراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزائريـة ا 

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  

 مديرية التعليم الثانوي التقني                             امـمديرية  التعليم الثانوي الع  

  
  

  منهـــاج
  التربية املوسيقية: مـادة

 
 

                
  عام والتكنولوجيالتعليم الثانوي الالسنة الثانية من 

                   جميع  الشعب  
  
  

  
  

                          2006  جانفي                  
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  :تعريف المادة
فيزيائية، أخذت بعد فني لتكون عنصر ثقافي له مكانته في الموسيقى ظاهرة علمية 

  .شتى مجاالت حياة المجتمع
 لكونها ظاهرة صوتية، تتحكم فيها قوانين علمية، ال تسمح بالتأويل في ةفيزيائي

 قيمة ثابتة نسبياً بين مختلف األصوات fréquencesفإن كان لتواتر الصوت . إصدارها
 أو الطبوع الموسيقية، التي منها تنبثق مختلف األلحان، المكونة للساللم أو المقامات

، زد على ذلك )الغناء(أو تؤدى بالحنجرة ) الموسيقى اآللية(سواء تعزف باآلالت 
عامل الزمن الذي يفرض نفسه، سواء في القيم الزمنية لألصوات أو فترات الصمت 

ة الموسيقية، حيث تؤدى التي تتخلل األلحان والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من التكوين
وفق قيم ثابتة تقاس بأجزاء أقل بكثير من الثانية، زد إلى ذلك مختلف التقنيات 

هذا كله ... المستعملة في التلحين، التوزيع اآللي، التدوين، صناعة اآلالت الموسيقية
يجعل للموسيقى بعد علمي ال يمكن تجاهله، خاصة في ميدان التربية الذي يفرض 

  .رسة هذا الفن بأسلوب علمي وبيداغوجي بحتعلينا مما
أما من جانب الفن، فإنه يظهر خاصة في كيفية تعامل الفنان مع مختلف مكونات 
الموسيقى، وكذا مزجها، مما يعطي أنواع من الموسيقى ال تعد وال تحصى عوض 

الساللم (أن تكون نوع واحد، حتى وإن كانت العناصر الموسيقية المستعملة 
 اإليقاع، اآلالت، اللغة التي يغنى بها، العامل الجغرافي والزمني الذي والطبوع،
ذلك لكون اإلبداع الموسيقي نابع من إلهام الفنان . من نفس النوع...) تنتمي إليه

  .وإحساسه الداخلي
نقول كذلك أن الموسيقى عنصر ثقافي، كونها تحمل قيم اجتماعية وثقافية تأثر وتتأثر 

ماعي الذي تكونت فيه، تتطور بتطور ثقافة المجتمع في شتى بواقع الوسط االجت
وما يجب اإلشارة إليه أن ... الميادين، سواء االقتصادية أو التكنولوجية أو العقائدية

  .هذه القيم قد تكون إيجابية أو سلبية في بناء المجتمع عامة و شخصية الفرد خاصة
اهم في النهوض بالموسيقى إلى لذا البد من ممارسة هذا الفن في إطار تربوي يس

مستوى طموحات المجتمع، ليكون عامل بناء ال عمل هدم، عامل ترقية ال عامل 
خاصة أن الموسيقى أصبحت كالهواء الذي ... تخلف، عامل توعية ال عامل تضليل

نستنشقه، فهي تفرض نفسها في شتى مجاالت حياة المجتمع سواء بإيجابياتها أو 
  .بسلبياتها
هم الفنان في تربية النشء، عبر ما تحمله كلماته من معاني وقيم تنقل إلى فكم سا

أعماق وجدان المستمع عبر موسيقاه الجميلة التي ترقق األحاسيس وتهذب النفوس، 
  .وتجعل أفكار وكلمات الفنان تصل إلى ذهن وفكر وكذلك قلب المستمع
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هدف من إدماج الموسيقى في لذا فإننا نستعمل مصطلح التربية الموسيقية، كون ال
الميدان التربوي، هو جعل المتعلم يستفيد من كل إيجابيات هذا الفن، والموسيقى 

فأهداف . ليست فقط هدفاً، بل وسيلة تربوية تساهم إيجاباً في مختلف نشاطات التربية
التربية الموسيقية عديدة ومتعددة ال يمكن حصرها، يكفي أن نقول أن الموسيقى 

ن ذو دقة جد متناهية، تجعل من ممارسها فرد يتميز بالتركيز، عادة اإلصغاء كونها ف
مما يساعده في ممارسة مختلف نشاطاته ... الجيد والواعي، فرد ذو ذاكرة قوية

اليومية خاصة الدراسية منها، كما أن الموسيقى تساهم في تطوير كل من جاهز 
االتصال االجتماعي، كما تربي السمع والنطق لدى اإلنسان اللذان يعتبران أساس 

ذوقه وإحساسه وترفع من مستواه الثقافي مما يجعل منه فرد ذواق وناقد ال يتقبل بما 
  .هو رديء، سواء من هذا الفن أو غيره

  .بذلك نقول أن الموسيقى فن وعلم وثقافة في نفس الوقت
  :أهداف المادة

  
  :قادرا على  تجعل التلميذهاالتربية الموسيقية أنإن من أهداف 

  
ε  الموسيقى فهم جانبها النظري أو التطبيقي، ليتمكن بعدها من من سواء

استعمال تلك المفاهيم في تسمية ومقارنة وتحليل وتدوين وأداء مختلف 
 .العناصر الموسيقية

ε  تحليل أعمال موسيقية إلى مكوناتها األساسية مع اكتشاف مواطن
  .يها ثم نقدها و إصدار الحكم عل, الجمال فيها

ε  توظيف عناصر اللغة الموسيقية في ابتكار جمل موسيقية تعبر عن
 .مشاعره و أحاسيسه

  
  :ملمح التخرج في نهاية الطور الثانوي

  :علىالقدرة لتلميذ نهاية الطور الثانوي تكون لفي 
Ø           إدراك وتمييز وتسمية ومقارنة وتحليل مختلف األنواع الموسـيقية، المدرجـة

و ذلك باستغالل القـدرات المكتـسبة خـالل     مبرمجة،خالل المحاور الستة ال   
 .األطوار السابقة

Ø   في تفكيره أو تقييمه لمختلـف المواقـف الفنيـة             اكتساب سلوكاً إيجابياً سواء
 .....واالجتماعية والعلمية والثقافية
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  :الطريقة المنتهجة
  : المقاربة الجديدة في بناء منهاج مادة التربية الموسيقية 

تعتمـد عملية التعليم الحديثة على استثمار كل ما يؤخذ في الميدان التربوي                    
في شكل اكتساب لمجموعات كبيرة من الكفاءات يستفيد منها المتعلم ويوظفهـا فـي           

  .حياته اليومية
و إن اختيار المقاربة الجديدة في بناء مناهج التربية الموسيقية يصبو إلى تحقيق جيل              

تع بقيم جمالية وإنسانية ومكتـسبا لمجموعـة مـن الكفـاءات            متكامل الشخصية يتم  
  :المتنوعة نذكر منها

  .الكفاءات المستهدفــة  -
  الكفاءات الفنيــة 

  الكفاءات الثقافية
 الكفاءات السلوكية 
  الكفاءات المنهجية 

 :الكفاءات المستعرضـة -
 هر هذه الكفاءات في تعارضها األفقي مع كفاءات و وضعيات متنوعـة فـي             وتظ

مواد أخرى كالتربية الرياضية والتربية اإلسالمية والتربية البيئية، واللغة العربية          
  ...والرياضيات الخ

 :المحور المركزي 
  : معنى المحور المركزي -1

 مـن   رسة مجموعة من النشاطات ذلك     مما يتناول األستاذ مادة التربية الموسيقية عبر     
وب يضمن التنسيق بين مختلف أبعاد      خالل محور رئيسي، تتداخل فيه النشاطات بأسل      

كما يهدف إلى تفادي تقليص المادة إلى سرد وتعليم رموز وتقنيات ال تعطي              . المادة
للتربية الموسيقية  بعدها الشامل والمتكامل، الذي يساهم في بناء الشخصية المتكاملة            

ـ               ه لدى المتعلم، ويمكنه من تنمية كفاءات في مختلف مجـاالت المـادة، ممـا يعطي
  .استقاللية في ممارسته لهذا النشاط الفني والعلمي والتربوي

  : منهجية التدريس عن طريق المحور الرئيسي -2
تعتمد هذه الطريقة على تحديد المحاور المركزية التي يتطرق لهـا المـتعلم خـالل       

  .مساره الدراسي، والتي تمتد إلى نهاية التعليم الثانوي
  :تتمثل المحاور في

Ø الموسيقى الجزائرية: ولالمحور األ. 
Ø الموسيقى العربية: المحور الثاني. 
Ø الموسيقى الكالسيكية األوروبية: المحور الثالث. 
Ø الموسيقى المعاصرة: المحور الرابع. 
Ø موسيقى الشعوب: المحور الخامس. 
Ø اإليقاع: المحور السادس. 
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  :المحور األول
  .الموسيقى الجزائرية  
  . خالل حصتين)الغرناطي والمالوف(الموسيقى األندلسية  - )1    

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو  ماعن غيرههاتين المدرستين أن يميز خصائص  على المتعلم *

    .  خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعادهما وأن يؤدي نماذج منهالتدوين،
  

  معايير التقويم النشاطات المقترحة  المستهدفةالمعارف األهداف التعلمية
د مناطق تواجد  يحد-

  .اتين المدرستينه
 على هاذين تعرف  ي-

               بمجرد نيالنوع
  .مااالستماع إليه

الغرناطي تعريف مدرسة 
 وتحديد مناطق والمالوف
  .ا في الجزائرمتواجده

  . االستعانة بخريطة-
 إسماع التالميذ نموذج   -

 .هذين النوعين من

تواجد   معرفة مناطق-
  .ان النوعنهذا

عن هما  تمييز-
  .م من األنواعغيره

ب  يسمي، يميز ويرت-
أجزاء النوبة بمجرد 

  .االستماع إليها
  

شرح بنية النوبة في 
الغرناطي مدرسة 
غريب نوبة ال( والمالوف

  .)والسيكه

 تحديد أجزاء النوبة        -
  .وكيفية ترتيبها

ع إلى نوبة  االستما-
 .كاملة

   التسمية-
   التمييز-
   الترتيب-

يز الطبع المدروس  يم-
  .عن غيره عند االستماع

 تركيبة هذا  يعرف-
  .الطبع نظرياً

  . جيدالطبع يغني ا-

  
  

 طبع النوبة دراسة
 .المقترحة

  

 شرح السلم الخاص -
  .طبعالب

 االستماع إلى هذا الطبع -
  .بالعزف أو بآلة تسجيل

  ائي لهذا الطبع أداء غن-

  .والتمييز التسمية -
 األداء الغنائي -

  .السليم
  

  
 يعرف اآلالت الخاصة -

يزها  ويمارسبهذه المد
  .عن غيرها

  
التعرض إلى اآلالت 

الموسيقية المستعملة في 
  .ارسهذه المد

 تقديم صور خاصة      -
  .بهذه اآلالت

 االستماع إلىتسجيالت -
مع إبراز اآلالت المراد 

  .شرحها

  تسمية اآلالت -
  .والتمييز بينها  

  
يعرف كل فنان مع  -

  .ذكر أهم مؤلفاته
 يميز بين النوع الخاص -

  لمؤلفات كل فنان

  
  

شخصيات مدرسة أبرز 
  .الغرناطي والمالوف

 إعطاء لمحة تاريخية -
اة الفنية واألعمال عن الحي

 :ينخالخاصة بالشي
والحاج مصطفى بلخوجة 

   .محمد الطاهر فرقاني
تسجيالت   االستماع إلى-

  .خاصة بكل فنان

  
  

 تسمية ومعرفة -
  .الفنانين والتمييز بينهم
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  .الموسيقى الفلكلورية خالل ثالث حصص -)2
  .)، الشاوي، القبائليلبدوي الغربيالحوزي، ا( موسيقى       

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو  ا، عن غيرهعانو األائص هذه على المتعلم أن يميز خص*

  .    خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعادهاالتدوين، وأن يؤدي نماذج منه

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

  
 عاألنوايز بين يم -

  . المدروسةالموسيقية
  . بعض األمثلةيغني -

  
  

الموسيقية    األشكالةدراس
  .وتحديد مميزاتها

  

 بهذه األنواع تعريفال -
  .الموسيقية

االستماع إلى نماذج من  -
  .موسيقيكل شكل 

أداء نموذج من كل  -
  .عانو األشكل من  هذه

  
  .التسمية
  .التمييز

  .األداء السليم

  
 أهم المقامات  يسمي-

وكذا اإليقاعات والطبوع 
  المستعملة

  . بينهازيميو كل نوعفي 
   النماذج المبرمجةيؤدي -

  .بطريقة سليمة

  
 المقاماتالطبوع، 
 ،المستعملة واإليقاعات

 أو طبعإيقاع وودراسة 
من كل نوع  مقام

  .موسيقي

 المقامات، تقديم الطبوع -
  المستعملةواإليقاعات 

تلك األنواع في 
  .الموسيقية

 االستماع لنماذج من -
  .عانو األهذه

 أداء قطع موسيقية من -
  .هذه األنواع

  التسمية الصحيحة-
  .التمييز الدقيق-
 األداء الصحيح-

للعناصر الموسيقية 
  .المتناولة

-الموسيقية رف اآلالت  يع
  .الخاصة بهذه األنواع

 يميزها عن غيرها من -
عن طريق اآلالت سواء 

  .االستماع أو الشكل

 .اآلالت المستعملة
  

 استعمال صور و أفالم  -
  .ةلآلالت المستعمل

 إحضار اآلالت التي -
  .تميز هذا النوع

 االستماع إلى تسجيالت -
  .تبرز هذه اآلالت

  
الدقة في تعريف 
  .اآلالت وتصنيفها

 
 

- ف ويميز هذه يعر
أعمال كذا والشخصيات 

  .كل واحد منها

  
دراسة الشخصيات 

عروفة في الموسيقية الم
 . الموسيقيةألنواعهذه ا

  
  

إعطاء لمحة تاريخية  -
أعمال عن حياة و

بعض الشخصيات 
 :مثل

 الشيخ محمد غافور -
 الشيخ حمادة -

 .شريفة -
  .عيسى الجرموني -

االستماع إلى نماذج من 
  .أعمال كل فنان

  
 التعريف -

  .الصحيح
 الدقة في -

  .المعلومات
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  :يالمحور الثان
  

   الموسيقى العربية
   خالل حصتين:    التأليف اآللي -)1    

  .التحميلة:  نوع التأليف            
     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

 عن طريق االستماع أو التدوين، سواء غيرهعن هذا النوع  على المتعلم أن يميز خصائص *
  .   ، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعاده)بعض العناصر الموسيقية(ذج منه ووأن يؤدي نم

  معايير التقويم  لمقترحةالنشاطات ا  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

ية  يميز بين التآليف اآلل-
  .في الموسيقى العربية

 يستوعب الخانات -
  .تأليفال هذاالخاصة ب

 
التآليف اآللية في 
   الموسيقى العربية

 .التحميلة-

 
تعريف أنواع  -

اآللية  مع  التآليف
  .االستماع ألهمها

  

 معرفة أنواع -
  .التآليف

 التمييز -
 واالستيعاب

  .الجيد
من بين التحميلة  يميز -

  روسةالمدالتآليف الموسيقية 
 يستوعب الخانات -

  .ليف التآالخاصة بهذا
   .تأدية بعض األجزاء -

  
  

تعريفات بخصائص 
  . التحميلة

 

  
   ادراسة أجزائه -

  ).تحليل (  
االستماع إلى نموذج  -

 نوع منال من هذا
  .ليفالتآ

 معرفة -  
  .التأليف

  التمييز-
  .واالستيعاب

 األداء -  
  .السليم

  
متعلم على أن يتعرف ال -

بعض أشهر المؤلفين 
  .لهذا التأليف الموسيقي

أشهر أن يتعرف على  -
 الخاصة بهذا لاألعما

  .النوع

التعريف بأهم  -
 عا النوالشخصيات لهذ
 .الموسيقي

دراسة بعض األعمال  -
  .الخاصة بهذا النوع

    

دراسة حياة وأعمال  -
تلك الشخصيات 

  .الموسيقية
ستماع إلى نماذج اال -

من أعمال هذه 
  .الشخصيات

 التعريف -
الدقيق لهذه 
  .الشخصيات

 التمييز -
الصحيح 

لخصائص 
أعمال هذه 
  .الشخصيات
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   .خالل حصتين:   الغنائيالتأليف   - )2 
  الموشح :               نوع التأليف

  
     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

سواء عن طريق االستماع أو التدوين،   على المتعلم أن يميز خصائص هذا النوع عن غيره*
  .   وأن يؤدي نماذج منه خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعاده

  

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

  
 يميز بين التآليف -

الموسيقى الغنائية في 
  .العربية
  

  أنواع التآليف الغنائية

  
  

 تعريف أنواع التآليف -
الغنائية مع االستماع 

  .ألهمها
  

  
معرفة التأليف  -

الغنائي و 
 عن تمييزه

غيره من 
التآليف الغنائية 

  األخرى
  

 من باقي حيميز الموش -
التآليف الغنائية 

  .المدروسة
 أداء موشحا يؤدي  -

  .سليما

  الموشح

  
  دراسة أجزائه -

 تحليله و -
االستماع إلى نموذج -
  هذا النوع من التأليف من

  
 معرفة التأليف -

  .الغنائي
 التمييز -

  .واالستيعاب
  . األداء السليم-

  
  .حصتين خالل  الشخصيات الموسيقية العربية-)3

  فيروز  :              الشخصية المقترحة
     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

  .هذه الشخصية ليتذوق ويؤدي نماذج غنائية لهذه الفنانةتعرف على على المتعلم أن ي* 

معايير   النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية
  التقويم

 هذه  علىعرف يت-
  .الشخصية بكل سهولة

  دورهايتعرف على -
في عصرنة التراث 

  القديمالموسيقى
  .)الموشحات       ( 

  

 
  
 

  فيروزالمطربة  -
   هذه الشخصيةتعريف -
 إعادة يفدورها الكبير   -

     مجد التراث القديم 
ذج من االستماع إلى نما -

  .اموسيقاه

  
معرفة  -

الشخصية 
  .الموسيقية

  بينتمييزال -
 هاموسيقا

أنواع و
موسيقية 

  .أخرى
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  :                  المحور الثالث
     .الموسيقى الكالسيكية األوربية

     خالل حصتين: التأليف اآللي  -)1    
  Concerto  .الكونسيرتو :  نوع التأليف     

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو   على المتعلم أن يتعرف ويميز خصائص هذا التأليف عن غيره*

  . التدوين، وأن يتذوق جمالياته
  ايير التقويممع  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 يميز بين التآليف اآللية في -
بية ضمن الموسيقى الغر

  مجموعة من نماذج مقترحة
 يستوعب الحركات -

  .الخاصة بكل تأليف

  
  

التآليف اآللية في 
  ربيةغالموسيقى ال

 
تعريف أنواع  -

  التآليف
اآللية  مع االستماع 

  .ألهمها
  

 معرفة أنواع -
  .التآليف

 التمييز -
  .واالستيعاب

من بين الكونسيرتو  يميز -
  التآليف الموسيقية المدروسة

 يستوعب الحركات -
  .الخاصة بهذا التأليف

  

  
  

  الكونسيرتوتأليف 

 إعطاء لمحة تاريخية -
الكونسيرتو عن تطور 

  .عبر المراحل المختلفة
 ذكر أهم مؤلفي هذا -

  .الشكل
  .اع إلى نموذج االستم-

 تحليل النموذج -
  .المقترح

  
  معرفة-
  .تأليفال
 التمييز -

  .واالستيعاب

  
  .حصة واحدة خالل:   لغنائيالتأليف ا  -)2

  ORATORIO   .األوراتوريو*      
  

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع   على المتعلم أن يتعرف ويميز خصائص هذا التأليف عن غيره*   

                                             . أو التدوين، وأن يتذوق جمالياته

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 يميز بين التآليف -
الغنائية في الموسيقى 

  .الغربية

أنواع التآليف  -
  .الغنائية

   تعريف أنواع التآليف-
الغنائية  مع االستماع 

  .ألهمها

  الدقة في تسمية-
 و ة يف الغنائيلآالت

  .ا نظرياًتمييزه
 يميز هذا التأليف -

عن باقي التآليف 
 .المدروسة

 يعرف خصائص -
  .هذا النوع من التأليف

  . تعريف هذا النوع الغنائي-  األوراتوريو -
 إعطاء لمحة تاريخية عن -

  .تطور هذا  الشكل
 االستماع ومشاهدة -

  .عروض مرئية

الدقة في تعريف 
  .هذا النوع
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  .خالل حصتين: الشخصيات الموسيقية -)3

   شوبان–هايدن              *  
   :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

على المتعلم أن يتعرف على أهم فناني هذه الموسيقى، أن يتذوق فنهم ويؤدي نماذج منها  •
  .إن أمكن

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

- عرف هذه الشخصية ي
  .بكل سهولة

 يميز نوع الموسيقى -
  . بهةالخاص

  .هايدن-

  . استعمال صور للفنان-
 إعطاء لمحة تاريخية عن -

  .حياة وأعمال الفنان
 االستماع إلى نماذج من -

  .مؤلفاته

معرفة الشخصية 
  .الموسيقية

تمييز موسيقاه من 
بين أنواع موسيقية 

  أخرى
  

يعرف هذه الشخصية  -
  .ولةبكل سه

 ةيميز نوع الموسيقى الخاص
  .بهذا الفنان

  .شوبان-

  . استعمال صور للفنان-
 إعطاء لمحة تاريخية عن -

  .حياة وأعمال الفنان
 االستماع إلى نماذج من -

  .مؤلفاته

معرفة الشخصية 
  .الموسيقية

تمييز موسيقاه من 
بين أنواع موسيقية 

  أخرى
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  :المحور الرابع

  الموسيقى المعاصرة 
  ) تتمة(اإلعالم اآللي بموسيقى ال+ موسيقى الراي + موسيقى الراب               *  
  

  . حصة خالل:  الرابموسيقى -)1
  

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو  على المتعلم أن يميز خصائص هذا النوع عن غيره •

  . ن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعادهالتدوين، وأن يؤدي نماذج منه خاصة الغناء، وأ
  

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية
  

ف هذه الموسيقى  يصن-
في إطارها النوعي 

  .مجرد االستماع إليهاب

  
  

  . الرابتعريف

 تحديد أماكن تواجد هذا -
  .النوع من الغناء

 التعريف بمميزات هذا -
  .لغناءالنوع من ا

 إسماع التالميذ لعينات -
  .من هذه الموسيقى

  
  .التسمية الصحيحة
  .التصنيف الحقيقي

 عن ةياف يعبر بك-
تاريخ هذا النوع 

  .الموسيقي
  

  
  

  .لمحة تاريخية

  
 تعريف التالميذ بتاريخ -

  .هروطوتالراب ظهور 

الدقة في 
المعلومات التي 

  .يقدمها التلميذ

الراب ف أنواع  يصن-
  بعد

  .تماع إليهااالس

  
  . الرابأنواع

تعريف التالميذ بأهم  -
  . الرابأنواع

  إسماعهم لهذه األنواع-

الدقة في تصنيف 
وتحديد هذه 

  .األنواع
  

  
أهم يتعرف على  -

  .الموسيقيةالفرق هذه 
د الشخصيات  يحد-

ر هنسب إليها أشالتي تُ
المقاطع من هذه 

  .العكسوالموسيقى أ

  
  
  
  

    الرابفرق

لفرق بأشهر االتعريف -
الممثلة لهذا النوع من 

  .الموسيقى
 االستماع إلى نماذج -

 .من إنجازاتهم الموسيقية
عرض صور وأفالم لهذه  -

  .الفرق

  
صحة المعلومات 

 المتعلم المقدمة من
إن الفرق حول هذه 

  .طلب منه ذلك
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  .خالل حصتين  .الموسيقى و اإلعالم اآللي-)3   

     :خالل المحورالكفاءة المستهدفة 
يتمكن على المتعلم أن في السنة األولى   هذا النشاط الفنيلمبادئ األولية منه لفهم إضافة إلى *

  . المبادئ األساسية لهذه التقنيةل اإلعالم اآللي قصد الخوض فيستعمامن ا
  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

  
ومــات  معلإعطــاء -

 عن هذا النـشاط   أوسع  
 خاصة مـن الجانـب    

  . الفنيكذاالتقني و

  
  

برامج اإلعالم  التعريف ب 
         .الموسيقىاآللي الخاصة ب  

Logiciels 

ــرامج ممارســة -  ب
ــي   ــالم اآلل اإلع

هـذا  في  المختارة  
ــدانال        .ميــــ

 : مثال
   .cakewalk   -    

.cubase   -    
.sound forge   -    

ــي  - ــة ف  الدق
علومات المقدمة  الم

  .طرف المتعلممن 
المتعلم  استعمال   -
هــذه التقنيــة  ل

  .بطريقة سليمة
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  .المحور الخامس
  
  

   .أربع حصص خالل    موسيقى الشعوب 
  
  :)الموسيقية البرازيلية واإليقاع في الموسيقى الكوبية (ةوأمريكيتينلالا الموسيقى -)1

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق  لم أن يميز خصائص هذا النوع الموسيقي عن غيره،على المتع •

االستماع أو التدوين، وأن يؤدي نماذج منه خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن 
  . بكل أبعاده

    

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 منفهم مزايا هذه األنواع سواءي -
  .الفني المكاني،الزمني أوجانبها

  . عن غيرهاعميز هذه األنوا ي-
تذوق مختارات من هذه ي -

  .األنواع

التعرف بخصائص 
 ةالموسيقية البرازيلي

وإيقاعات الموسيقى 
  .الكوبية

هذه  تقديم وتعريف -
  .الموسيقى

 االستعانة بخريطة -
  .لتحديد أماكن تواجدها

   االستماع إلى نماذج-
  .مختلفة

  
  

الدقة في فهم 
وتعريف هذه 

  .عاألنوا
  
  

على أهم الفرق المتعلم تعرف  ي-
والشخصيات، إضافة إلى منتوجها 

  .في هذه األنواع من الموسيقى

أهم الفرق  -
  .والشخصيات الموسيقية

 تاريخ نشأة وتطور -
  . الموسيقيةعهذه األنوا

 تعريف التالميذ بأهم -
  .الشخصيات والفرق

ج  االستماع إلى نماذ-
  .خاصة بها

الدقة في تعريفه -
بأسماء وأعمال 
وكذا خصائص 

العناصر هذه 
  .الموسيقية
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  : )الفالمينكو والموسيقى الفلكلورية المجرية(األوروبية التقليدية  الموسيقى -)2

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق  ،ا الموسيقي عن غيرهأنواع هذهعلى المتعلم أن يميز خصائص  •

 خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن ااالستماع أو التدوين، وأن يؤدي نماذج منه
  .   بكل أبعاده

  

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

فهم مزايا هذه األنواع سواء من ي -
  .أوالفنيوالزمني .المكانيجانبها 

  . عن غيرهاعهذه األنواميز  ي-
  .مختارات من هذه األنواعتذوق ي -

األنواع الموسيقية 
  .في أوروباالتقليدية 

 تقديم وتعريف أهم -
أنواع الموسيقى 

  .التقليدية األوروبية
 االستعانة بخريطة -

  .لتحديد أماكن تواجدها
 االستماع إلى نماذج -

  .مختلفة

  
الدقة في فهم 
وتعريف هذه 

ن  وأماكعاألنوا
  .تواجدها

  

 هذه طبوعيقاعات واإلفهم مزايا ي -
  .الموسيقى

  .ميزها عن غيرهاي -
  .تذوق مختارات منهاي -

  
  .اإليقاعات والطبوع

 شرح أهم خصائص -
هذه الطبوع 
  .واإليقاعات

  . االستماع إلى نماذج-
  .  أداء أمثلة منها-

الدقة في فهم 
وتعريف هذه 

  .العناصر
سالمة أداء ما تم 

ليه في التعرض إ
  .الجانب التطبيقي

فرق نماذج لتعرف على  ي-
إضافة إلى  موسيقية شخصياتو

  .منتوجها الموسيقي

  
أهم الفرق والشخصيات 

  .الموسيقية

 تعريف التالميذ بأهم -
  .الشخصيات والفرق

 االستماع إلى نماذج -
  .منها

الدقة في تعريفه 
بأسماء وأعمال 
وكذا خصائص 

هذه الفرق 
  .والشخصيات
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  . السادسالمحور

  . خالل حصتيناإليقــــاع
  :عربيةاإليقاعات ال 

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
 ويتمكن من أدائها على المتعلم أن يتشبع بجماليات هذه اإليقاعات، وأن يدرك خصائصها*

   .بالطريقة السليمة
  

  معايير التقويم  ةالنشاطات المقترح  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

اإليقاع بطريقة 
  .سليمة

  
  

  المصمودي الكبير

 وذكر أنواع تعريفه  -
  .الموسيقى التي يظهر فيها

 إسماع التالميذ تسجيالت -
  .خاصة بهذا اإليقاع

 إظهار طريقة تدوينه -
بأشكال العالمات 

  .يقيةالموس

صحة  -
معلومات ال

حول هذا 
  .اإليقاع

تمييزه عن  -
  .غيره

  .األداءدقة  -
  
 يميز هذا -

اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

اإليقاع بطريقة 
  .سليمة

  
  
  

  .السماعي الثقيل

 إعطاء تعريف له، وذكر -
أنواع الموسيقى التي يظهر 

  .فيها
ت  إسماع التالميذ تسجيال-

  .هذا اإليقاعب خاصة
 إظهار طريقة تدوينه -

بأشكال العالمات 
  .الموسيقية

  
  

 معلوماته دقة
حول هذا 

  .اإليقاع
تمييزه عن 

  .غيره
  .دقة أدائه له

 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

اإليقاع بطريقة 
  .سليمة

  
  
  

  .الدارج

 إعطاء تعريف له، وذكر -
نواع الموسيقى التي يظهر أ

  .فيها مثل هذا اإليقاع
 إسماع التالميذ -

  .لتسجيالت عن هذا اإليقاع
  . إظهار طريقة تدوينه-

  
صحة معلوماته 

حول هذا 
  .اإليقاع

تمييزه عن  -
  .غيره

  .دقة أدائه له -
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 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

 اإليقاع بطريقة
  .سليمة

  

  
  
  

  .النوخت

 إعطاء تعريف له، وذكر -
أنواع الموسيقى التي يظهر 

  .فيها مثل هذا اإليقاع
 إسماع التالميذ -

  .لتسجيالت عن هذا اإليقاع
  . إظهار طريقة تدوينه-

صحة معلوماته 
حول هذا 

  .اإليقاع
تمييزه عن 

  .غيره
  .دقة أدائه له

 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 

ع سواء باالستما
  .بةاأو الكت

 يؤدي هذا -
اإليقاع بطريقة 

  .سليمة

  
  
  

  .المصمودي الصغير

 إعطاء تعريف له، وذكر -
أنواع الموسيقى التي يظهر 

  .فيها مثل هذا اإليقاع
 إسماع التالميذ -

  .لتسجيالت عن هذا اإليقاع
  . إظهار طريقة تدوينه-

صحة معلوماته 
حول هذا 

  .اإليقاع
تمييزه عن 

  .غيره
  . لهدقة أدائه

  
  

 :التقييم بالنسبة للمقاربة الجديدة -
 

توظيف عناصر اللغة الموسيقية في ابتكار جمـل موسـيقية            ويكون ه  :التقييم التشخيصي * 

ذا التقييم في بداية السنة الدراسية، أو قبل البـدء فـي            تعبر عن مشاعره و أحاسيسه      
ات موسيقي جديد أو وحدة تعليمية بغيـة التعـرف علـى قـدر        دراسة محور 

وكفاءات التالميذ ومستواهم ورصيدهم من الثقافة الموسيقية واستعداداتهم وذلك       
  .قصد تحديد الخبرات والمهارات الالزمة تنميتها

  
ويكون هذا التقييم أثناء ممارسة التالميذ الخبرات الموسيقية، :  التقييم التكويني*  -

ن يتعرف على مواطن على ضوء ما يتضح نتائج هذا التقييم فإن األستاذ يستطيع أ
  . الضعف والقوة ومعالجتها

و عملية التقييم في التربية الموسيقية تشمل جميع األنشطة التي تتكون منها  -
  الحصة انطالقا من كفاءات التالميذ المكتسبة،      

يقترح في هذا المجال االقتصار على االختبار الفصلي فقط : التقييم التحصيلي *   -
 .ة التقييم ضمن النشاط اليومي في القسم نظرا لطبيعة المادة، على أن تدمج عملي
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1. Préambule 
 
 Tamazight, dont la prise en charge par le système éducatif est réelle dans un certain nombre de 
wilayates amazighophônes, est également enseignée à des élèves non amazighophônes, notamment 
dans les villes à populations cosmopolites.   
 

 Cet enseignement prétend rapprocher, à partir de la 1re A.S., autant que faire se peut les 
niveaux des élèves amazighophônes et non amazighophônes ayant étudié tamazight au collège. Par 
conséquent, un programme unique est proposé pour la deuxième année secondaire.  
 

 Le présent programme porte sur l’enseignement-apprentissage de tamazight aux élèves de la 2re 
année secondaire, toutes filières confondues. Il se situe dans le prolongement de celui de la 1ème 
année secondaire et, par conséquent, repose sur une conception de l’apprentissage qui met en relief 
le développement des compétences. La compétence est ici définie comme un ensemble intégré de 
connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettant d’effectuer des tâches précises. 
 

 Les compétences s’acquièrent par l’exercice d’activités de lecture, d’écriture et d’expression 
orale, à partir de textes variés ou des sujets d’une complexité croissante et de contextes significatifs, 
ainsi que par une réflexion sur la langue.  
   

 A présent, cet enseignement devrait tendre, progressivement, vers l’intercompréhension entre 
les variantes en usage dans les régions amazighophônes. Le présent programme vise d’atteindre cet 
objectif, au moins, au niveau des contenus linguistiques. Cependant, le GSD n’ayant pas été 
accompagné au niveau d’un organisme de recherche en vue de concrétiser cet objectif, ce dernier n’a 
pas été atteint, et à part le contenu linguistique (grammaire, morphologie, orthographe), le 
programme se limite à la variante kabyle. Nous allons tenter, avec le concours d’éléments chaouis, 
de l’adapter, pour commencer, à la variante chaouie. 
 

 En principe, ces apprentissages feront l’objet d’évaluation à la fin du cycle secondaire sous 
forme d’épreuve au baccalauréat, proposée aux élèves concernés par cette discipline.  
 

2. Finalité de l’enseignement de tamazight en 2re A.S. 
 

  Comme le programme de la 1re année secondaire, celui de la 2ème AS   a pour objectif principal 
d’amener l’élève à mieux savoir lire, réfléchir, organiser sa pensée, s’exprimer oralement et par écrit. 
Par conséquent, les connaissances des outils de la langue et leur fonctionnement s’intégreront dans 
des compétences de lecture, d’écriture et d’expression orale. Leur maniement se fera impérativement 
dans des séquences visant l’atteinte d’objectifs qui donnent sens aux apprentissages de détails qui 
relèvent de la langue et de l’expression. 
 

 C’est en utilisant les ressources de la langue amazighe acquise dans les différentes activités et 
dans différentes situations de communication, que les élèves s’insèrent dans la culture du patrimoine 
amazigh en général et dans la culture littéraire en particulier. Ils seront, en même temps, amenés à 
lire des textes de cultures et de littératures diverses.  
 

 Cela aura pour effet de les rendre conscients de leur identité personnelle et sociale, de les 
inspirer, de favoriser chez eux leur propre créativité. 
 
 
3. Objectif de l’enseignement de tamazight en 2re A.S. 
 

 L’objectif global de l’enseignement de tamazight à ce niveau est d’assurer aux élèves la 
capacité de comprendre et de rédiger des textes variés ainsi qu’à communiquer oralement.    
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 Le but de ce programme est que tous les élèves de la deuxième année du lycée acquièrent la 
maîtrise de tamazight, non seulement comme moyen de communication mais aussi à titre de 
véhicule de valeurs socioculturelles. 
 

4. Profils d’entrée et de sortie  
 

 Sur l’ensemble du cycle secondaire, l’élève élargit et affine ses compétences de 
communication orale et écrite en tamazight. Ainsi, au terme de la 3e A.S., il devrait faire preuve 
d’autonomie dans la production de ses textes au double plan du fond et de la forme. Dans cette 
optique, l’élève de la 2ème A.S. ayant suivi une scolarité normale, sera amené à développer sa 
capacité à exprimer sa pensée et son imaginaire à l’oral et à l’écrit, conformément aux règles de 
fonctionnement de la langue et du discours. 
 

4.1. Profil d’entrée 
 

 L’apprenant arrive ainsi, au début de sa 2ème Année Secondaire avec la capacité de : 
• produire à l’écrit, un discours correct aux plans linguistique et discursif ; 
• organiser son discours en fonction de la situation de communication ; 
• produire un récit, décrire un lieu, une personne et un objet ; 
• expliquer un fait ; 
• exposer ses idées et les défendre ; 
• utiliser des documents divers dans le cadre d’une tâche individuelle ou collective. 
• maîtriser les règles de transcription. 
 

4.2. Profil de sortie 
 

 A ce niveau, les apprentissages viseront tout d’abord la consolidation des acquis des années 
précédentes, que ce soit au niveau des pratiques langagières ou des pratiques effectives de lecture  
courante ou la rédaction fréquente de textes variés. 
 

 A cet effet, il est attendu de l’apprenant : 
• de saisir les particularités d’un texte liées à la situation où il est élaboré, au projet de son auteur et 
aux conditions de sa réception ; 
• de renforcer sa compétence dans la compréhension et la production de récits complexes insérant 
des passages descriptifs (portrait, lieu…) et des dialogues ; 
• de pouvoir s’exprimer oralement pour exposer ses idées et les défendre, exprimer ses sentiments, 
émettre un avis ; 
• de pratiquer des activités de recherche documentaire et de classement des documents, de sélection 
d’information, d’organisation de travail, dans le cadre d’une tâche individuelle ou collective ; 
• de s’inscrire dans une culture de l’expression écrite de formes discursives variées grâce à la lecture 
assidue de textes appartenant au patrimoine culturel amazigh, algérien, maghrébin et universel. 
 

5. Les contenus d’apprentissage  
 

 L’étude de la langue est liée aux formes de discours qui organisent l’enseignement de 
tamazight au secondaire : la narration, la description, l’explication, l’argumentation. Toujours 
associée à la lecture, l’écriture et l’expression orale, l’étude de la langue est menée à partir de textes 
de lectures et doit faire l’objet d’un apprentissage spécifique à l’intérieur des séquences. 
 L’accent est mis en 2ème A.S. sur l’approfondissement de la forme narrative du discours et de la 
description à travers l’étude du roman, de la nouvelle et du théâtre. L’explication et l’argumentation 
continueront à être traitées de manière superficielle en attendant de les approfondir en 3ème année 
secondaire. 
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 Le but est que les élèves maîtrisent ces différentes formes de discours du point de vue de leur 
structuration et de leurs caractéristiques linguistiques en même temps qu’ils enrichissent leur 
vocabulaire. 
 

 La progression d’ensemble est laissée à l’appréciation du professeur, en fonction de son projet, 
de ses objectifs et du niveau de sa classe. 
 

  Ce programme définit clairement les contenus d’apprentissage propres à chaque famille 
d’activités, à savoir le domaine oral, le domaine écrit et le fonctionnement de la langue. 
 

5.1. Communication orale 
 

Compétences et objectifs d’apprentissage visés : en 2ème année secondaire, l’élève devrait 
démontrer sa capacité de communiquer oralement dans des situations dont la complexité et les 
exigences augmentent progressivement. Au cours de l’année scolaire, l’élève s’exercera notamment 
à : 
 

Compétences Objectifs d’apprentissage 
1- Exprimer ses sentiments et ses émotions - formuler ses réactions 

- nuancer ses réactions 
- expliquer ses réactions 
 

2- Exprimer ses points de vue - énoncer un point de vue ou un jugement 
- justifier son point de vue ou son jugement 

3- Donner ou demander de l’information - décrire une réalité selon un ou plusieurs 
aspects 
- relater un événement ou une expérience 
personnelle 

4- Prendre la parole pour expliquer - expliquer une démarche ou un processus 
- expliquer un phénomène 

5- Formuler une loi, une règle ou une 
généralité 

- préciser le sujet 
- décrire une propriété du sujet 
- donner un exemple 

6- Rapporter les paroles d’une personne - insérer, dans son discours, des citations, des 
proverbes 
- insérer un dialogue 
- rapporter des paroles d’une personne au 
style direct et au style indirect 

7- Comprendre une information  - réagir à l’information entendue en 
exprimant son accord, son désaccord, son 
jugement, l’intérêt ou la véracité de 
l’information 

8- Anticiper un résultat, une action ou un 
dénouement 

- exprimer une probabilité ou une éventualité 
- donner les raisons qui justifient son 
hypothèse 

 
 
Contenus d’apprentissage en communication orale 
Analyser la situation d’orale 
• examiner son intention d’expression : informer, expliquer, influencer… ; 
• examiner son intention d’écoute : s’informer, confronter son opinion avec celles des autres ; 
• examiner ses conditions de production et d’écoute : cerner le thème ou le sujet. 
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Cas du récit 
• reconstituer l’organisation du récit ; 
• discerner le point de vue adopté dans le récit. 
 

La chanson ou le poème 
• reconstituer le contenu du poème ou de la chanson en relevant les indices qui renseignent sur les 
êtres, les objets, les réalités, les lieux,le temps, les émotions et les sentiments :  

- les indices lexicaux ; 
- les indices textuels : association d’images, de mots, de sens ou de sonorités ; 
- les indices prosodiques : rythme, débit, intonation ; 
- les indices sonores : musique, effets sonores. 

• reconstituer l’organisation du poème ou de la chanson : les éléments qui structurent le texte ; 
• discerner le point de vue adopté dans le poème ou la chanson ; 
• s’informer sur le contexte socioculturel et historique du discours ; 
• observer si la voix qui énonce le poème ou la chanson (indépendamment de l’interprète ou de 
l’auteur) présente directement ou indirectement sa perception du monde ; 
• discerner les valeurs véhiculées par le poème ou la chanson : relever les indices qui permettent de 
reconnaître les valeurs exprimées implicitement ou explicitement : 
 - les indices textuels : descriptions, caractéristiques de l’univers poétique, progression     
thématique ;  
 - les indices lexicaux : choix des mots, registre de langue ; 
 - les indices prosodiques. 
 

En situation d’explication 
• reconnaître le sujet de l’explication ; 
• reconstruire le plan de l’explication : introduction, phase explicative, conclusion ; 
• organiser l’information à communiquer : choisir des procédés explicatifs (une définition, une 
description, une comparaison, une présentation d’exemples, une reformulation, un contraste, une 
illustration, etc.) ; 
• planifier son propos : prévoir une phase de questionnement, une phase explicative et une phase 
conclusive. 
 

Participer à un débat 
 Planifier son intervention en fonction du procédé argumentatif choisi : une introduction 
claire, l’argumentation où sera traité le sujet retenu, une conclusion par la reformulation de la thèse. 
 

Présenter ses propos 
• prendre la parole en tenant compte des composantes de la situation de communication : assurer la 
cohérence de ses propos et rendre clairement ses idées ; 
• intervenir pour contribuer à la progression d’une discussion ou d’un débat. 

 
5.2. Lecture 
 

Compétences visées : au terme de la deuxième année secondaire, l’élève devrait témoigner 
d’une capacité à lire des textes littéraires et courants, à exprimer son point de vue sur le texte lu et à 
tirer profit de l’information que contiennent les textes courants (descriptifs, explicatifs, 
argumentatifs) : l’objectif d’apprentissage de la lecture est d’amener l’élève à développer l’habileté à 
lire diverses formes de messages écrits (textes courants, contes, romans, poésie, bande dessinée, 
fables, légendes, pièces de théâtre, etc.). A cet effet, l’élève doit être mis, tout au long de cet 
apprentissage, en contact avec la diversité des écrits. Il accroîtra, parallèlement, sa capacité de 
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 8 
comprendre ces textes et d’utiliser l’information recueillie pour accomplir des tâches scolaires ou 
faire des recherches sur un sujet abordé en classe. 
 

Compétences Objectifs d’apprentissage 

1- Se donner une vision d’ensemble d’un 
texte 

1- Survoler le texte et repérer les indices qui 
annoncent le sujet et les aspects traités 
(paratexte). 
 

2- Dégager l’idée principale d’un texte : 
       - Repérer et lire ce qui traite d’un aspect 
donné ; 
       - Sélectionner le passage qui énonce 
l’idée principale ; 

2- Saisir globalement l’information du texte 
lu 

1- Etablir des liens dans le paragraphe : 
        - Dégager le sujet du paragraphe ; 
        - trouver l’idée principale et les idées   
secondaires ; 
        -  Repérer les mots, les expressions ou 
les phrases qui annoncent les idées que 
contient le paragraphe. 
 

2- Etablir des liens entre les phrases : 
        - Analyser les éléments de la cohérence 
du texte et de la cohésion entre les phrases. 
3- Situer le contexte, les personnages, les 
péripéties. 
4- Découvrir l’intrigue : schéma narratif et 
schéma actanciel. 

3- Interpréter des questions, des consignes 
et des problèmes 

1- Repérer le mot ou le groupe de mots 
importants : 
         - Reconnaître la portée de la question ; 
         - Reconnaître l’action à faire et les 
conditions exigées ; 
         - Faire le lien entre l’information 
donnée et l’information recherchée. 
 

2- Etablir des liens entre l’information lue et 
ses connaissances antérieures : 
         - Réagir à l’information lue ; 
         - Faire des comparaisons ; 
         - Formuler une information nouvelle. 

 
Contenus d’apprentissage en lecture de textes littéraires 
 

Textes narratifs 
 

- Analyser la situation de lecture 
• Explorer l’univers narratif, le langage ainsi que l’organisation du texte ; 
• rassembler l’information biographique et bibliographique dont on dispose sur l’auteur et la 
compléter au besoin ; 
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 9 
• s’aider du paratexte pour reconnaître le genre de texte, le type de récit et le caractère réel ou fictif 
de l’univers narratif ; 
• pratiquer une lecture continue ou intermittente, intégrale ou sélective pour répondre à un besoin. 
 

- Construire le sens du texte 
• Reconnaître les personnages, leurs traits physiques, psychologiques, intellectuels, linguistiques et 
socioculturels ; 
• cerner l’intrigue, les enjeux, les rôles, les moyens d’action des personnages (ruse, fuite, etc.) ; 
• reconnaître l’importance des lieux, de l’époque et des personnages dans l’histoire ; 
• dégager le thème ou les thèmes du texte ; 
• reconstruire le plan du texte narratif ; 
• reconnaître les éléments de continuité,et de progression qui contribuent à la cohérence du texte 
(éléments de la progression thématique, voir comment est assurée la cohérence dans un texte) ; 
• distinguer dans un texte narratif un passage dialogué, descriptif, explicatif ou argumentatif ; 
• reconnaître le point de vue adopté dans un texte (présence ou effacement de l’auteur) ; 
• discerner les valeurs véhiculées par le texte en observant les valeurs explicitées ou révélées par les 
personnages et les valeurs associées au lieu et à l’époque de l’histoire ; 
• découvrir les buts du texte : chercher à satisfaire son besoin d’imaginaire et d’esthétique ou à 
influer sur le destinataire. 
 

- Réagir au texte  
• Se situer par rapport au texte en établissant des liens : 
  - entre son milieu socioculturel et celui qui est représenté dans le texte ; 
  - entre son expérience et ce que vivent les personnages (goût, sentiments, croyances, 
opinions, etc.). 

 
Textes poétiques 
- Découvrir l’univers poétique 
• Dégager les éléments de l’univers explicitement désignés ou caractérisés et ceux évoqués par des 
associations d’idées, d’images, de mots, de sonorités ; 
• dégager l’univers évoqué par des symboles. 
 

- Discerner les éléments qui servent à organiser un texte poétique 
• La versification : longueur du ver, le regroupement de vers (strophe, couplet, refrain), la 
ponctuation, la qualité et la succession des rimes, etc. ; 
• la répétition de sonorités, de mots, de constructions syntaxiques, l’effacement de mots, la mise en 
relief. 
 

Contenus d’apprentissage en lecture de textes courants 
 

Analyse de textes courants : deux points communs 
• Reconnaître, dans un texte donné, l’insertion d’un passage d’un autre type et en reconnaître 
l’intérêt ; 
• reconnaître, dans un texte donné, l’insertion d’un discours rapporté et en reconnaître la pertinence. 
 

Analyse de textes descriptifs 
 

• Explorer le langage et l’organisation d’un texte descriptif ; 
• survoler le texte en observant les intitulés, les procédés typographiques, le découpage et 
l’illustration pour reconnaître le sujet de la description et avoir un aperçu des buts du texte ; 
• reconnaître le sujet de la description en : 
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  - dégageant précisément ce qui est décrit : un objet, un être, une situation, un événement, une 
action, un fonctionnement, une procédure, un processus, etc. ; 
  - identifiant les parties (composantes, phases ou étapes), les propriétés ou les qualités du 
sujet ; 
  - relevant les mots clés, les champs lexicaux et les figures de style. 
• Reconstituer l’organisation du texte en dégageant l’ordre d’énumération des éléments de cette 
description : une progression dans le temps, dans l’espace, une progression du général au particulier, 
etc. 
 

Analyse de textes explicatifs 
 

• Reconnaître le sujet de l’explication en dégageant précisément l’affirmation, le fait ou le 
phénomène expliqué ; 
• reconnaître les procédés explicatifs (définition, comparaison, reformulation, recours à l’exemple, 
etc.) ; 
• relever les mots clés et les champs lexicaux ; 
• relever les rapports (cause, conséquence, but, etc.) qui permettent l’explication ; 
• relever les signes de ponctuation qui marquent des rapports de conséquence, d’explication, 
d’énumération ; 
• reconstituer le plan du texte en ; 
• reconnaissant dans l’introduction un questionnement en pourquoi portant sur une affirmation, un 
fait ou un phénomène ; 
• cernant la phase explicative qui apporte des réponses au questionnement exposé dans 
l’introduction ; 
• identifier la façon dont les explications sont agencées ou sériées : l’énumération de causes, la 
comparaison d’un fait ou d’un phénomène avec un autre, le rapport entre cause et conséquence, etc. ; 
 

Analyse de textes argumentatifs 
• Reconnaître le sujet de l’argumentation (dégager précisément le sujet) ; 
• reconnaître les éléments de l’argumentation : 
 - dégager la thèse : l’énoncé qui expose ce vers quoi tend le texte, la conclusion vers laquelle 
le texte mène le destinataire ; 
 - repérer la contre thèse, celle à laquelle s’oppose le texte ;  
 - repérer les arguments et les contre arguments. 
• reconstruire le plan du texte en : 
 - délimitant l’introduction ; 
 - observant la structure de l’argumentation choisie ; 
 - dégageant la conclusion. 
 

• réagir au texte en établissant des liens entre la thèse défendue dans le texte et son opinion 
personnelle. 
 

5.3. Ecriture 
 

Compétences visées : de façon générale, de la première à la troisième année secondaire, l’élève 
devrait témoigner d’une capacité d’écrire des textes dont la longueur et la complexité augmentent 
progressivement et démontrer une connaissance adéquate du code écrit. Il doit développer l’habileté 
à écrire des textes qui répondent à diverses intentions pour entrer en contact avec d’autres : raconter, 
informer, exprimer ses sentiments et ses points de vue, inciter à l’action, jouer avec les mots, et cela 
en respectant les règles de la syntaxe, du lexique et de l’orthographe. En deuxième année, 
précisément, il développera les capacités suivantes : 
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Compétences Objectifs d’apprentissage 

1- Déterminer le contenu de son texte en 
tenant compte de l’intention d’écriture, du 
sujet et des destinataires 

1- Produire des phrases qui contribuent à 
réaliser l’intention d’écriture ; 
2- Développer des idées qui contribuent à 
réaliser l’intention d’écriture. 

2- Structurer son texte et enchaîner ses idées 
de façon cohérente 

1- Présenter ses idées de façon ordonnée ; 
2- Utiliser des procédés de structuration et 
présentation adaptés à la forme du texte ; 
3- Etablir des liens entre les phrases. 

3- Structurer ses phrases selon les règles de 
la syntaxe 

1- Ordonner correctement les phrases ; 
2- Employer les mots de relation de façon 
appropriée ; 
3- Ponctuer correctement ses phrases. 

4- Utiliser des mots et des expressions 
appropriés et variés 

1- Utiliser un vocabulaire précis ; 
2- Eviter les redondances par l’emploi de 
substituts. 

5- Respecter les règles de l’orthographe 
d’usage et de l’orthographe grammaticale 

1- Orthographier correctement les mots 
usuels : tension, assimilations, hiatus ; 
2- Veiller aux accords dans la phrase. 

6- Respecter les règles d’écriture cursive 
1- Respecter le format des lettres majuscules 
et minuscules ; 
2- Respecter l’espacement des mots. 

7- Relire son texte aux fins de correction et 
d’amélioration 1- S’auto-corriger. 

 
Contenus d’apprentissage en écriture 
 

Ecriture de textes narratifs 
• Déterminer l’effet que l’on souhaite produire : émouvoir, distraire, maintenir en haleine, etc. 
- Créer un univers narratif 
• inventorier et sélectionner les éléments d’une histoire propice au développement d’un thème : des 
intrigues, des lieux, des époques pouvant servir de cadre à l’histoire, les caractéristiques des 
personnages ainsi que les caractéristiques du narrateur ; 
- Organiser son texte 
• élaborer le plan de son texte à l’aide du schéma narratif et du schéma actanciel ; 
• déterminer l’ordre de déroulement des actions ; 
• déterminer le point de vue du narrateur ; 
• préciser le ton du narrateur (dramatique, humoristique, etc.). 
- Rédiger son texte 
• rédiger la situation initiale qui donne accès à l’univers narratif de son récit : 
  - présenter un ou plusieurs personnages ; 
  - préciser le lieu et le temps ; 
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  - évoquer une atmosphère. 
• rédiger l’ouverture de son récit en recourant à un élément déclencheur (action ou événement 
perturbant l’équilibre de la situation initiale) ; 
• rédiger le nœud en développant une suite d’actions ou d’événements qui fait progresser le récit ; 
• rédiger le dénouement qui met fin au processus de transformations du récit ; 
• rédiger la situation finale qui referme l’univers narratif de son récit ; 
• insérer correctement des dialogues dans son récit ; 
• assurer la clarté et la cohérence de son texte : assurer, tout au long de son texte, la continuité et la 
progression du récit en recourant à différents types de mots substituts pour reprendre l’information 
déjà présente dans le texte ; 
• marquant l’organisation du texte : les relations entre les principales étapes du récit (organisateurs 
textuels) ; 
• faire la mise en page appropriée. 
 

Ecriture de textes descriptifs 
• Choisir le contenu de la description : 
 - sélectionner les aspects et les sous-aspects (composantes, parties, phases, étapes) du sujet de 
la description ; 
 - sélectionner les qualités ou les propriétés du sujet ; 
• élaborer le plan de son texte : 
  - progression dans le temps ou dans l’espace ; 
  - progression du général au particulier ; 
• rédiger son texte : 
  - mentionner le sujet de la description au début de son texte ; 
  - développer la description énumérant les aspects du sujet selon l’ordre déterminé dans le 
plan ; 
  - employer les figures de style (comparaison, métaphore, métonymie, etc.) pour qualifier les 
éléments de la description ; 
  - adapter le vocabulaire aux exigences de sa production ; 
  - assurer la conformité de son texte avec le fonctionnement de la langue. 
 

Ecriture de textes explicatifs : 
• Choisir le sujet de l’explication : 
  - sélectionner le fait, le phénomène physique ou social, l’affirmation que l’on se donne pour 
tâche d’expliquer ; 
  - inventorier et sélectionner les aspects d’un sujet en fonction des questions que l’on se pose à 
son propos. 
• élaborer le plan de son texte : 
  - choisir le procédé explicatif adéquat (la définition, la comparaison, le recours à l’exemple, 
la reformulation, etc.) ; 
  - illustrer certains aspects de son texte par des schémas, des tableaux, des images, etc. ; 
  - adopter une attitude par rapport au sujet choisi (objectif, subjectif) ; 
  - adopter un ton par rapport au sujet choisi ; 
  - choisir un plan :  

ü  énumératif (énumération des causes) ; 
ü comparatif (comparaison d’un fait ou d’un phénomène avec un autre) ; 
ü causal (rapport entre cause et conséquence). 
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• rédiger son texte : 

- rédiger l’introduction : 
ü exposer le fait, le phénomène ou l’affirmation suscitant des questions ; 
ü montrer en quoi le fait, le phénomène ou l’affirmation suscite les questions ou 
nécessite une explication ; 
ü présenter les grandes articulations de son texte ; 

 - rédiger l’explication : 
ü traiter les différents aspects du sujet selon le plan et les procédés explicatifs 
choisis ; 

- rédiger la conclusion : 
ü reformuler l’essentiel de l’explication attendue ; 
ü dégager des éléments qui n’ont pas été traités ; 
ü dégager les éléments qui devraient être approfondis. 

- assurer tout au long de son texte, la continuité et la progression de l’information ; 
- insérer au besoin des discours rapportés ; 
- faire la mise en page en tenant compte de l’organisation de son texte. 

 

Ecriture de textes argumentatifs 
• Analyser la situation de communication en précisant son intention : 
  - agir sur les croyances, les valeurs, les savoirs ou le comportement de quelqu’un ; 
  - expliquer quelque chose à quelqu’un pour l’influencer 
• choisir la manière d’organiser son texte : 
  - déterminer une stratégie argumentative : la réfutation ou l’explication argumen-tative ; 
  - sélectionner les arguments d’autorité pour appuyer ou réfuter une thèse ; 
  - déterminer son point de vue et préciser son attitude par rapport à sa thèse (implication ou 
distanciation). 
• rédiger son texte : 
  - rédiger l’introduction : amener le sujet, poser le sujet, présenter les grandes articulations de 
son texte ; 
  - déterminer une stratégie argumentative : la réfutation ou l’explication argumentative ; 
  - rédiger l’argumentation : développer les différents aspects selon la stratégie argumentative 
retenue, le genre de texte et le sujet de son argumentation ; 
  - rédiger la conclusion : reformuler la thèse (rétrospective) ou élargir le débat (prospective) ; 
  - s’assurer que ses arguments sont pertinents, fondés et non contradictoires ; 
  - faire la mise en page en tenant compte de l’organisation de son texte. 
 
5.4. Grammaire de la phrase et du texte  
 

Présentation : les apprentissages en grammaire de la phrase (syntaxe et orthographe grammaticale) 
et du texte se feront concurremment : ils partiront généralement d’observations faites par l’élève au 
cours de pratiques de lecture ou d’écriture pour déboucher sur la vérification et l’évaluation de la 
forme et du sens de ses propres phrases dans ses textes. 
 

 Cette démarche, qui part des pratiques de lecture à celles d’écriture, exige qu’on enseigne à 
l’élève des méthodes d’observation, d’identification et de vérification, qu’il les utilise fréquemment 
avec l’aide du professeur afin de devenir progressivement capable de les employer seul.  
 

Compétence visée :  l’enjeu est de pouvoir réemployer les constructions syntaxiques étudiées, les 
insérer dans des textes pour faire progresser l’information et assurer la cohérence du texte. 
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Contenus d’apprentissage  
 

• Les constituants de la phrase  
– le groupe du nom : Nom + P.S.Relative 
– la phrase simple 
 

• Les subordonnées  
– la subordonnée relative : emploi des relatifs (i, iÄer, iÄef, …) ;  
– la subordonnée complément de la phrase :   lieu, cause, conséquence, but, comparaison. 
 

• La cohérence du texte  
– les marqueurs de relation : 
 - marquer explicitement les relations sémantiques (d’addition, de but,                           de 
temps, etc.) entre des éléments dans une phrase ou entre les phrases ; 
 

– la reprise de l’information : 
 - employer les substituts qui permettent d’assurer la cohérence du texte ; 
 - employer les connecteurs qui permettent d’assurer la cohérence entre les paragraphes ; 
 

– la progression de l’information : 
 - la cohérence et la cohésion entre les phrases : compléter un thème ou un rhème              
essentiels de la phrase précédente ; 
 - les différents types de progression thématique dans un texte : la progression à thème              
évolutif. 
 

• Le discours 
– la situation de communication ; 
– la situation d’énonciation. 
 

• La conjugaison   
– les valeurs de l’aoriste : impératif, prétérit, aoriste intensif, aoriste avec ad ; 
– différentes conjugaisons de verbes ayant la même forme. 
 

5.5. Lexique 
 

Présentation : une compétence lexicale est indispensable, car elle facilite la compréhension et 
concourt à une expression juste et nuancée. En classe, elle peut se développer dans des activités 
portant sur le vocabulaire et à l’occasion des pratiques de communication orale et écrite. 
 

 En première année secondaire, les apprentissages lexicaux concerneront, en particulier : 
• pour les textes narratifs ou poétiques : 
– le vocabulaire relatif aux traits physiques, moraux, psychologiques des personnages, 
– le vocabulaire relatif aux sentiments, aux émotions et aux sensations, 
– le vocabulaire relatif à la situation et au mouvement dans l’espace et le temps ; 
 

• pour les textes explicatifs et argumentatifs (en fonction des thèmes à exploiter) : activités 
professionnelles, monde animal, la culture, la santé, etc.  
 

Compétences visées  
 

En vocabulaire, l’élève sera amené à accroître sa capacité à : 
– observer et appliquer les procédés de formation des mots ; 
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– mettre en relation les mots et les combiner adéquatement dans un texte ; 
– situer la variante étudiée dans le lexique amazigh. 
 

Contenus d’apprentissage  
 

• La dérivation  
 Reconnaître et appliquer les procédés de dérivation : 
– verbe    →  nom        (cuà   →  amecàaà)   
– verbe    →  adjectif   (qqen → uqqin) 
– la composition          (urmir, aγesmar, adrar-ufud) 
 

• Les familles de mots   
Explorer différentes familles de mots. 
• Le sens des mots et la polysémie  
–   explorer l’aire sémantique de mots polysémiques ; 
–   trouver le sens d’un mot d’après le contexte (définition, exemple, synonyme,    antonyme, 
comparaison, etc.) 
 

• Les relations entre les mots   
– prendre conscience de la relation d’inclusion qui lie un mot générique et un mot spécifique 
(aseklu englobe tazemmurt, taslent,…) ; 
– employer le procédé de définition par générique et spécifique pour éclairer le sens des mots ; 
– recourir à des mots ou à des périphrases à valeur générique pour assurer la continuité entre les 
phrases (Si Belqasem yenÄa yiwen urgaz deg ssuq. TawaÄit-a ad d-teglu 
s tiyÑ). 
 

• La synonymie 
– explorer les réseaux synonymiques de mots polysémiques. 
 

• Les champs lexicaux  
– dresser un inventaire de mots sur un thème donné ; 
– observer et employer des mots ou des expressions jouant le rôle d’organisateurs textuels 
(exemple : début – transition – rappel – annonce – fin). 
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6. Igburen n ulemmud 
 
6.1. Inaw  
 Ü Tagnit n teywalt d tegnit n tinawt. 
 
6.2. Amawal 
 
Asuddem     
 Ü Akkaz d usnas n tarrayin n usuddem  
  Amyag ñ isem (cuà ñ amecàah)  
  Amyag ñ arbib (qqen ñ uqqin) 
 
Asuddes   
 ÜAmedya : urmir, aÄesmar, adrar-ufud, asÄersif, alemsir 
 
Awalen yezdi uêar 
 Ü Asiked n taywiwin n wawalen 
 
Anamek n wawalen akked tagetnamka 
 Ü Asiked n wennar anamkan n wawalen igetnamkanen 

Ü Tifin n unamek n wawal ilmend n usatal (tabadut, amedya, 
aknaw, arwas, aserwes, atg.) 

 
AssaÄen gar wawalen  
 Ü Tigzi n wassaÄ n usikki yellan gar wawal ajemmal d wawal 
ulmis (aseklu : tazemmurt, taslent, tabelluÑt, …). 
 Ü Asemres n tarrayt n usbadu s ujemmal d wulmis i usefru n 
yinumak n wawalen. 

Ü Asemres n wawalen neÄ tifyar ilan azal n ujemmal iwakken ad 
mseÑfarent tefyar akken iwata (Si Belqasem yenÄa yiwen urgaz 
di ssuq. TawaÄit-a ad d-teglu s tiyaÑ). 

 
Tarwest  
 Ü Asiked izeÑwan n terwest n wawalen igetnamkanen 
 
Igran n umawal  
 Ü Askar n umuÄ n wawalen Äef kra n usentel 

Ü Asekkud usemres n wawalen neÄ tinfaliyin izeééen aÑris 
(amedya : tazwara, asaka, asmekti, talÄut, taggara) 

 
Asigez 
 Ü Asigez deg uÑris n umezgun 
 
6.3. Tajerrumt 
6.3.1. Tajerrumt n tefyirt 
Isegren n tefyirt 
 Ü Aggay anisem : tamsentelt tamassaÄt (i, ay, iÄer, ideg, 
iÄef, degwaydeg, …) 
 Ü Aggay anemyag : isegren-is  
  – Tafyirt taàerfit 
Tifyar timsental  
 Ü Tafyirt tamsentelt n : wadeg, iswi, analkam, aserwes, 
taÄara. 
 
6.3.2. TazÑawt n uÑris 
 Ü ImecraÑen n wassaÄ  
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 – Askan n wassaÄen inamkanen (n yiswi, n wadeg, n 

unalkam, n userwes, atg.) gar yiferdisen n tefyirt neÄ 
gar tefyar 

 

 Ü AseÄnu n yisalli 
  – Asemres n yixulaf gar tefyar (amatar/amqim, 
arwasen/irbiben) 
  – Asemres n yixulaf gar tseddarin (isuraz) 
 

 Ü Tafara n yisali  
  – TazÑawt gar usentel s usmad i yisegren igejdanen n 
tefyirt yezwaren. 
  – Tiwsatin n tfara n usentel deg uÑris : tafara s temhazt 
n usentel. 
 
6.4. Taseftit 
 Ü Timeêri n wurmir war tazelÄa : 
  – AnaÑ 
  – Izri 
  – Urmir ussid 
  – Urmir s ad. 
 Ü Imyagen ilan yiwet n talÄa 
 Ü Uddimen n umyag  
 
 
7. Indications méthodologiques 
 

7.1. Lecture du programme et plan d’étude 
 

7.1.1. Un programme à partir de l’approche par compétences 
 
 Le programme de la 1re A.S., comme celui du niveau précédent, est élaboré à partir de 
l’approche par compétences. Il établit l’ensemble des résultats d’apprentissage que les élèves 
devront maîtriser à la fin de l’année scolaire grâce à l’acquisition d’un ensemble de capacités, 
d’habiletés et de contenus disciplinaires. 
 
 Grosso modo, l’approche par compétences consiste à : 
 
– analyser avec rigueur les situations de travail dans lesquelles se trouvent déjà ou se trouveront 
prochainement les élèves ; 
– déterminer les compétences requises pour accomplir adéquatement les tâches et assumer les 
responsabilités qui en découlent ; 
– traduire ces compétences en objectifs et en activités d’apprentissage ; 
– établir un plan d’étude pour la classe( à partir de la lecture du programme). 
 

7.1.2. La progression ou le plan d’études 
 
 Le programme (référentiel officiel) n’est pas la programmation (ou plan d’études) qui, elle, est 
ajustée aux élèves, de période à période. Pour établir un plan d’études, il ne suffit pas de reproduire 
la table des matières du manuel scolaire d’un niveau déterminé, mais il s’agit de bien connaître le 
programme, l’avoir à l’esprit en le lisant fréquemment. 
 
 Le plan d’études établi doit déboucher tout naturellement, en classe, sur la réalisation par les 
élèves de projets individuels ou collectifs permettant d’intégrer des apprentissages de différentes 
natures et de différents niveaux. Le nombre de projets doit être arrêté en adéquation avec la masse de 
compétences retenues. 
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 En planifiant la réalisation d’un projet quelconque avec ses élèves, l’enseignant devra identifier 
les compétences disciplinaires et transversales que le projet vise à développer et en tenir compte 
dans la réalisation et dans l’évaluation. Il doit en outre fixer le nombre de séquences didactiques 
nécessaires pour la finalisation du produit. 
 
 La séquence se présente comme un outil de pensée didactique qui permet de mettre en œuvre le 
décloisonnement des activités de tamazight. Le professeur aborde à la fois la lecture sous toutes ses 
formes (lecture cursive, lecture détaillée ou analytique, lecture de l’image), les pratiques d’écriture, 
la pratique de l’oral, l’étude des outils lexicaux, grammaticaux et orthographiques. La séquence 
permet d’intégrer ces différentes composantes de la langue selon un principe de décloisonnement 
dans une perspective de maîtrise du discours. Cependant, cela n’empêchera pas que des moments de 
la classe soient consacrés à des activités de systématisation et de formalisation. 
 
 Voici comment procéder : 
 

• Lister toutes les compétences à atteindre ; 
• établir une taxonomie ; 
• rechercher les types d’écrits les mieux appropriés pour rencontrer les notions à structurer ; 
• imaginer des projets, des défis ; 
• enrichir l’environnement de documents authentiques ; 
• aller à la rencontre de ces écrits par le biais de projets de lecture. 
 

 En résumé, c’est son plan d’étude que l’enseignant proposera à sa classe. 
 

7.2. Nouvelles conceptions pédagogiques pour l’enseignement de 
tamazight 
 

7.2.1. Une autre conception de l’apprentissage   
 
 L’apprentissage de la langue amazighe à l’école doit être fondé sur l’acquisition de 
compétences.  
 

 Ces compétences seront développées, en mettant les apprenants dans des situations qui 
donnent du sens à ce qu’ils apprennent et qui les rendent en mesure de mobiliser les connaissances 
acquises en cours d’apprentissage, grâce à un modèle intégratif d’exercices pratiques et de 
situations- problèmes. 
 
 Dans toutes les activités de la classe, l’apprentissage de la langue amazighe doit constamment 
être orienté vers la vie, par la prise en compte du sens ; l’élève, à cet effet, doit être conscient que ce 
qu’il apprend a du sens pour lui, doit servir à quelque chose dans la vie de tous les jours.  
    
           C’est ainsi que l’enseignement de cette discipline sera orienté vers le développement des 
capacités intellectuelles supérieures telles que : l’analyse, la synthèse, la résolution de problèmes par 
l’effort personnel et la réflexion. 
 

7.2.2. Une autre conception des rôles du maître et de l’élève    
 

 Toute réforme de programme doit impliquer au mieux de nouvelles pratiques pédagogiques ; 
il ne sert à rien d’adopter de nouvelles conceptions de l’apprentissage et de l’évaluation, si elles ne 
sont pas accompagnées par une rénovation de la formation des enseignants.  
 

           Ces derniers, pour travailler dans de telles conditions, doivent être nécessairement créatifs, 
autonomes, spontanés, à l’écoute de leurs élèves, animateurs plutôt que transmetteurs de 
connaissances, conférenciers ou lecteurs de fiches pédagogiques toutes prêtes. 
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          L’élève doit être associé à son apprentissage et participer à sa propre formation. Il doit être 
souvent mis en situation de réfléchir et de résoudre des problèmes. Cette situation d’apprentissage 
l’oblige en quelque sorte à mobiliser ses ressources pour accomplir les tâches demandées. 
 

7.2.3. Une autre conception de la gestion de la classe, et plus largement, de la 
gestion de l’école  
 
 La mise en œuvre d’une pédagogie différenciée est proposée par le programme ; elle suppose 
de nouveaux rapports avec les apprenants, à savoir : un comportement moins directif, une meilleure 
connaissance de la situation de chaque apprenant, un souci constant des différences et de la diversité 
de niveau, du rythme d’apprentissage, de la motivation des élèves. Il faut savoir que ces derniers 
n’apprennent pas tous de la même manière, que chacun construit ses connaissances à partir de celles 
qu’il possède déjà, qu’il les acquiert dans l’action.   
 Bref, les enseignants, comme les chefs d’établissements, doivent avoir une conscience claire 
des enjeux et des défis au niveau de la gestion de la classe et de l’école.   
 

7.3. La démarche d’enseignement / apprentissage  
 

 La règle d’or concernant le processus d’apprentissage d’une langue : d’abord, l’apprenant 
entend et comprend, puis il parle, ensuite il lit et enfin il écrit. Ceci implique que, dans la démarche 
d’apprentissage, l’oral précède l’écrit ; de même, la compréhension précède l’expression. C’est ainsi 
que, dans la mise en œuvre d’une séquence pédagogique, les activités s’inscrivent dans une 
progression cohérente : 
• compréhension de l’oral ; 
• expression orale ; 
• compréhension de l’écrit ; 
• expression écrite. 
 

C’est à la fois l’objet de l’apprentissage (sur quoi il porte) et son but (le niveau de 
performance visé) qui sont au départ et à la base des choix de la démarche pédagogique.  
 

Le présent programme préconise une logique pédagogique qui prenne appui sur la démarche 
inductive qui favorise une construction consciente des savoirs et savoir-faire par l’élève lui-même. 
Les acquisitions passent impérativement par une typologie d’activités qui couvre l’ensemble des 
niveaux taxonomiques ; certains apprentissages nécessitent la mise de l’élève devant une situation 
problème. 
 

Cette démarche constructiviste s’appuie sur l’observation, l’expérience, l’interaction et 
l’évaluation. 
 

7.4. L’organisation de l’enseignement / apprentissage en projets 
 

 Le présent programme propose une pédagogie de projet. Le projet se construit par étapes 
sous forme de séquences d’apprentissage complémentaires. Il implique l’association d’activités 
multiples pour aboutir à une production écrite ou orale qui nécessite une organisation rigoureuse et 
planifiée.  
 

7.5. La réalisation du projet 
  
 Pour assurer la réussite, tout projet de communication devrait suivre un processus qui 
comprend trois étapes : la planification, la réalisation (gestion de la tâche) et l’évaluation du projet : 
 

 
7.5.1. La planification du projet 
 

Elle consiste en : 
• l’analyse de la tâche (intention de communication et produit final) et des stratégies nécessaires 
pour accomplir cette tâche ; 
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• l’analyse de son habileté à réaliser la tâche dans les conditions de réalisation ; 
• l’élaboration du plan d’action ;  
• l’activation des connaissances antérieures sur le sujet et sur les moyens à utiliser pour réaliser 
efficacement la tâche. 
 

7.5.2. La réalisation (gestion de la tâche) consiste en : 
 

La gestion efficace des moyens (stratégies et connaissances) pour accomplir la tâche 
(comprend les ajustements à faire en cours de route – métacognition). 
 

7.5.3. L’évaluation (bilan des apprentissages) 
 

Elle consiste en : 
• l’analyse du produit en tenant compte de l’intention de communication et de ses attentes ; 
• l’analyse des moyens utilisés pour accomplir la tâche de façon efficace ; 
• l’analyse de ses compétences (degré de satisfaction en tenant compte de conditions de réalisation). 
 
 Le projet pédagogique est un véritable plan de formation à deux dimensions – notionnelle et 
procédurale – jalonné de pauses-bilan qui permettent par le biais de l’auto-évaluation, de la co-
évaluation et de l’évaluation par l’enseignant, de faire le point et de réguler les apprentissages autant 
en ce qui a trait au produit qu’au processus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma du projet  
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  le Projet Pédagogique 
                        

                                                                                   
                 Titre du projet                                Compétence terminale visée 
                                                                         
 
 

             Séquence 3 
 

Activités : de lecture, de pratiques 
langagières, d’outils linguistiques, 
de production d’écrits  

 
 
 

              Séquence 2 
Activités : de lecture, de pratiques 
langagières, d’outils linguistiques, de 
production d’écrits 

 
 
                                                                 

               Séquence 1 
 

Activités : de lecture, de pratiques 
langagières, d’outils linguistiques, de 
production d’écrits 

Séquences et 
compétences 

 
Activités 
d’apprentissage 

 
Contenus 
linguistiques 

 
Production d’écrits 

CONTRAT PEDAGOGIQUE 
 

 
 
7.6. La gestion de l’horaire 
 

L’horaire imparti à tamazight étant de trois heures par semaine ; il est distribué sous-forme de 
plage horaire à utiliser de façon souple, c’est-à-dire en fonction des besoins d’apprentissage. 

 

7.7. L’évaluation 
 

L’évaluation vise à : 
 

• situer les acquis et les besoins par rapport aux compétences attendues ;  
• répondre à des besoins identifiés. 
 

 De façon générale, en matière d’évaluation des apprentissages, ces dernières années ont été 
marquées par des changements au plan : 
• de la structure des programmes d'études (méthode d'élaboration de programme par compétences) ;  
• de la conception de l'apprentissage (du béhaviorisme au cognitivisme) ;  
• des objets d'évaluation eux-mêmes (des connaissances aux compétences) ; 
• des modes d'évaluation (du normatif au critérié) ;  
• des instruments de mesure (des tests de connaissances aux situations-problèmes) ; 
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• et de la façon de transmettre les résultats d'apprentissage (de la note en % aux résultats descriptifs).  
 Ces changements ont été influencés par différentes recherches et mouvements pédagogiques 
dont les principaux sont : la psychologie cognitive et l'organisation des connaissances antérieures de 
l'apprenant, le transfert des apprentissages et la métacognition (quand dois-je utiliser telle ou telle 
façon de procéder), de même que la motivation et le contexte social de l'apprentissage (l'approche 
coopérative).  
 Cela dit, une formulation claire des objectifs à atteindre au terme d’une période de formation 
(séquence et/ou projet) permet d’évaluer de façon claire les acquis des élèves à différents niveaux : 
celui du produit final, celui de la démarche et celui des apprentissages. 
 Le produit final doit être évalué dans son ensemble et à l’aide de critères liés à la nature du 
produit (conte, lettre, exposition, dépliant…) Ce type d’évaluation vise à apprendre aux élèves à jeter 
un regard critique et objectif sur leur produit et à améliorer les réalisations futures. 
 L’évaluation de la démarche porte sur la façon dont le travail a été accompli, sur les choix 
qui ont été faits, sur la répartition et l’organisation des tâches, sur la résolution des problèmes, etc. 
C’est une évaluation de processus et non de résultats. Elle vise à objectiver les apprentissages 
sociaux importants qui s’effectuent quand on réalise un projet collectif et à favoriser un meilleur 
fonctionnement collectif futur. Cette évaluation doit se faire en groupe complet …et l’enseignant 
doit s’inclure dans le groupe. 
 

 L’évaluation des apprentissages concerne les compétences (tant transversales que 
disciplinaires) et les éléments de la compétence ciblés par l’enseignant dans la planification 
pédagogique de son projet et s’effectue à l’aide d’outils d’évaluation (grille d’observation et 
d’appréciation, instruments de mesure, etc.)  
 Il est impératif d’assurer une évaluation individuelle des apprentissages pour chaque élève : 
le projet n’est que le contexte collectif dans lequel se réalisent des apprentissages fondamentalement 
individuels.  
 L’évaluation est toujours envisagée sous trois formes : 
• l’évaluation diagnostique, en début d’apprentissage ; 
• l’évaluation formative, pendant l’apprentissage ; 
• l’évaluation sommative, en fin de période d’apprentissage. 
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  تقديم المادة 

 
      تعمل التربية البدنية والرياضية كباقي المواد األخرى على تنمية وبلورة شخصية الفرد ، من جميع 

  اط الحركي الذي يميزهامعتمدة في ذلك على النش.    النواحي الحركية منها والنفسية واالجتماعية 
  .كدعامة ثقافية واجتماعية     والذي يأخذ مداه من األنشطة البدنية والرياضية ،

     فهي تمنح المتعلم رصيدا صحيا يضمن له توازنا سليما ، وتعايشا منسجما مع المحيط الخارجي 
  .     منبعه سلوكات فاضلة تمنحه فرصة االندماج الفعلي 

  د حكم عليها مسبقا في كثير من األحيان من خالل األنشطة الرياضية ، على أنها   ورغم كل هذا فق
     لعب وترفيه أو استعادة للنشاط والحيوية ، أو أنها مضيعة للوقت وال مجال حتى إلدراجها في

  .   النظام التربوي 
  

   بإعادة النظر في  كثير  غير أن الدولة  في السنوات األخيرة  تفطنت لهذا وأعطتها عناية فائقة ، وذلك
   والوسائل ، وكذا إدراجها في االمتحانات ا   ت  من التعليمات   سواء المتعلقة باإلعفاءات أو بالمنشآ

  ) .  شهادتي البكالوريا والتعليم األساسي(   لرسمية 
مي                   ومن هذا القبيل وعلى غرار المواد األخرى كان وال بد من إعادة النظر في البرنامج التعلي

  واستبداله بمنهاج   يتماشى وطموحات المادة من جهة ، والتطورات في ميادين علوم التربية والتدريس  
    من جهة أخرى بما يضمن لها من مسايرة للمستجدات التي طرأت على العالم بصفة عامة ، والمجتمع

 .   الجزائري بصفة خاصة 
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 أهداف التربية البدنية والرياضية

   
  

  تسعى التربية البدنية والرياضية كمادة تعليمية في المرحلة الثانوية إلى تأكيد المكتسبات الحركية  
والسلوكات النفسية واالجتماعية المتناولة في التعليم القاعدي بشقيه االبتدائي و المتوسط ، وهذا من 

  :شطة بدنية ورياضية متنوعة وثرية ترمي إلى بلورة شخصية التلميذ وصقلها من حيث خالل أن
  

   :الناحية البدنية  •
  ). عوامل التنفيذ (                   ـ تطوير وتحسين الصفات البدنية
  .                  ـ تحسين المردود الفيسيولوجي 

  .مجهود وتوزيعه                   ـ التحكم في نظام  وتسيير ال
  .                  ـ تقدير وضبط جيد لحقل الرؤية 
  .                  ـ التحكم في  تجنيد منابع الطاقة

  .                  ـ قدرة التكيف مع الحاالت والوضعيات 
  .                  ـ تنسيق جيد للحركات والعمليات 

  .توازن خالل التنفيذ                  ـ المحافظة على ال
 .                  ـ الرفع من المردود البدني وتحسين النتائج الرياضية 

 
  : الناحية المعرفية  •

  .ـ معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثير المجهود عليه                
  .                ـ معرفة بعض القوانين المؤثر على جسم اإلنسان

  .ـ معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء الحوادث الميدانية                 
  .                       ـ معرفة قواعد الوقاية الصحية 

  .                ـ قدرة االتصال والتواصل الشفوي والحركي 
  .                ـ معرفة قوانين وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا 

  . تجنيد قدراته إلعداد مشروع رياضي ودوليا                 ـ
  .                ـ معرفة حدود مقدرته ومقدرة الغير 

  
  
  : الناحية االجتماعية  •

  .ـ التحكم في نزواته والسيطرة عليها                 
  .                ـ تقبل اآلخر والتعامل معه في حدود قانون الممارسة 

  .تمتع بالروح الرياضية وتقبل الهزيمة والفوز                 ـ ال
  .                ـ روح المسؤولية والمبادرة البناءة 

  .                ـ التعايش ضمن الجماعة والمساهمة الفعالة لبلوغ الهدف المنشود
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                                          كفاءات التعليم الثانوي    
  
   الكفاءة النهائية * 
  

                    تنسيق العمليات الحركية وضبط التصرفات الذاتية في مختلف الوضعيات 
  .                     تحترم فيها مبادئ التنظيم والتنفيذ والروح الرياضية 

  
  
  الكفاءات الختامية * 
  
  

       السنة الثالثة ثانوي 
  

  ت السلوكية مع تنويع أشكال وشدة الحركة قصد تحسين               ضبط االستجابا
  .             نتيجة أو منتوج رياضي ذو صبغة جمالية 

  
  
  

      السنة الثانية ثانوي 
  

                تكييف وترشيد االستجابات  الحركية حسب صيغة وشكل المواجهة 
  .ة ، بالفضاء              في وضعيات متعلقة بالمسافة ، بالشدة ، بالمد

  
  

     السنة األولى ثانوي  
  

              تنسيق وتكييف مختلف العمليات الفردية والجماعية حسب إيقاع معين
  .              مسافة معينة ، شدة معينة 
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   :المقاربة بالكفاءات   *
  

  ل بالكفاءات االنتقال من منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم    تعني المقاربة بالكفاءات أو المدخ
     عن طريق الممارسة  والوقوف على مدلول المعارف ومدى أهميتها ولزوميتها في الحياة

      اليومية للفرد  وبذلك فهي تجعل من المتعلم محورا أساسيا لها ، وتعمل على إشراكه
  .   لية التعلم     في مسؤوليات القيادة وتنفيذ عم

     وتقوم أهدافها على اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من الحياة في صيغة مشكالت ، ترمي عملية
  .       التعلم إلى حلها باستعمال المعارف واألدوات الفكرية ، وبتسخير المهارات الحركية الضرورية 

  معتمد للتعلم الفعال ، إذ أنه يتيحاألسلوب ال) المشكلة / الوضعيات (   وبذلك يصبح حل المشكالت 
  بإدماج المعطيات والحلول الجديدة في مكتسباته) بالمفهوم الواسع (   الفرصة للمتعلم لبناء معارفه 

  .  وتعلماته ، كما أنها تحدد أدوارا  متكاملة لكل من المعلم والمتعلم 
  .منشط ، ومنظم ، ومشجع ، ومحفز  : فالمعلم   

  ك مسؤول عن التعلم ذاته ، بحيث يبادر ويساهم في تحديد مساره التعلمي عن طريقشري : والمتعلم  
  .             الممارسة الفعالة خالل حل المشكالت المطروحة أمامه 

          
  
  

  منهاج السنة الثانية ثانوي
  ملمح الدخول •
  

  
  دية والجماعية ، وتكييفها      يرتكز أساسا على تنسيق مختلف الحركات والعمليات في صيغتها الفر

       بما يتماشى وتجدد الوضعيات والحاالت التي تواجه المتعلم خالل الممارسة  انطالقا من ملمح
  .      تخرج السنة األولى ثانوي 

         
 ملمح التخرج  •

        
  : وتعبر عنه الكفاءة الختامية التالية            

  
  االستجابات  الحركية حسب صيغة وشكل المواجهة                  تكييف وترشيد 

   .                       في وضعيات متعلقة بالمسافة ، بالشدة ، بالمدة ، بالفضاء 
  

  
  : صياغة هذه الكفاءة الختامية يرتكز أساسا على            

                     
  .وضعيات  ـ التكيف مع مختلف الحاالت وال                       

  .                     ـ ترشيد االستجابات الحركية حسب أنواع المؤثرات الداخلية والخارجية 
  .                     ـ تقدير المسافات وتوزيع المجهود 

  .                     ـ تقدير الزمن وتوزيع المجهود
  .                     ـ تقدير شدة المجهود

  .            ـ ضبط فضاء الممارسة وتحديد مسالك التنفيذ           
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  برنامج السنة الثانية ثانوي

                              
  

 الكفاءة الختامية  
  تكييف وترشيد االستجابات  الحركية حسب صيغة وشكل الواجهة

 .لمدة ، بالفضاء  في وضعيات متعلقة بالمسافة ، بالشدة ، با
  

    الكفاءات 
         القاعدية

  
 المؤشـرات

  
 األهداف التعلمية

  
 األنشطة

  
 المعاييـــر

  
    الكفاءة القاعدية
         األولى

  
   
  
  
   
  
  
  
  
تقبل المواجهة * 

فرديا وجماعيا  
والمشاركة الفعالة 
لتحقيق الفوز أو 

تحسين نتيجة 
  .رياضية 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

وجها ـ تقبل التنافس 
  )رجل لرجل( لوجه

  
ـ محاصرة مباشرة 

  .للخصم 
  

ـ تقبل مسايرة وتيرة 
  .معينة 

  
  .مسايرة تغير إيقاع

ـ التفوق على نظام 
  .دفاعي معين 

  
ـ مضايقة خصم 

  .لالستحواذ على الكرة
  

ـ مضايقة خصم أثناء 
  .الجري لتجاوزه 

  
  ـ الدفاع الجماعي عن
  .  مرمى ، عن منطقة 

  

  
  
المشاركة في * 
نافسة باعتماد مبادئ م

  المحاصرة والمضايقة 
وبعث الخلل لتسجيل 

أهداف أو نقاط تضمن 
  .التفوق

  
  
  
  
  
  

التنافس من أجل الفوز 
أو مساعدة الزميل 

للفوز باحترام قواعد 
  .المواجهة النبيلة 

  
  
  
  
  
  
   

المساهمة في عرض 
جماعي تنفذ فيه 

حركات ذات أبعاد 
  .جمالية 

   

  
  
  
  

نشاط 
  جماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشاط  
  فردي

  
  
  
  
  
  
  

نشاط 
الجمباز 
  األرضي

ـ تنفيذ عملية 
  .المحاصرة بنجاح
ـ تجاوز الخصم 

  .بنجاح
ـ التخلص من 

  . المحاصرة 
ـ احتالل المناطق 
  . الحرة في الهجوم 
ـ احتالل المناطق 

  . الحساسة في الدفاع 
  
  

ـ تقدير مستوى 
  .المنافسة 

ـ تحقيق عملية 
نفس ( لمرات عديدة 

ة ، نفس المساف
  ).الوقت

  ـ تحسين نتيجة
  ).وقت ، مسافة  ( 

ـ مساعدة زميل 
للفوز أو لتحسين 

  .نتيجة
  

ـ التنسيق بين 
  .أعضاء المجموعة 
ـ استثمار البساط 
  .واستغالل فضائه

  .ـ تسلسل الحركات 
  .أداء الحركات 
  . تجنب األخطاء
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  الكفاءات 
 ة        القاعدي

  
    المؤشـرات

  
  األهداف التعلمية

  
 األنشطة

  
 المعاييـــر

  
  الكفاءة القاعدية  

         الثانية
  
  
  
  
  

االندماج في  *
الفوج والقيام 
  بالدور المنوط به

والمساهمة البناءة 
في المردود 

الفردي والجماعي 
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ـ تقبل القيام 
  . بمختلف األدوار 

  
 ـ المساهمة الفعالة 
  .ضمن الفوج 

  
ـ اقتراح الحلول 

  .المناسبة 
  

  .ـ المبادرة 
ـ مساعدة الزميل 

  .في الدفاع والهجوم 
  

ـ توقع عمليات 
الخصم وتبليغها 

  .للزمالء 
  
  

ـ تقبل التوجيهات 
  .والنصائح 

  
   

  
   
  
  
ربط وتسلسل * 

عمليات لبلوغ منطقة 
الخصم أو للدفاع عن 

  .المنطقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
الجري حسب الفرق * 
) تتابع مداومة ( 

الرمي والوثب حسب 
الفرق، والعمل على 

  .تطوير النتائج 
  
  

  
  
  
  

 
 
المساهمة في إعداد * 

  وتجسيد مسلسل مصغر
  .  وتنفيذه أمام الغير 

  

  
  
  
  
  
  
  

نشاط 
  جماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

نشاط 
  فردي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشاط 
  الجمباز
  األرضي

  
  

  ـ القيام بدور السند
لتغطية  والدعم وا

حسب ( لحامل الكرة 
  ).ما تقتضيه الحالة 

ـ سد العجز والخلل 
في حالة النقص 

  .العددي 
ـ التحكم في مداعبة 

  .الكرة
ـ التحكم في التنقل 

  .بالكرة
ـ التحكم في 

التصدي للخصم 
  .والكرة 

ـ التواجد في 
المناطق الحساسة في 

  .الدفاع والهجوم
  

ـ العمل على بذل 
أكبر مجهود في 

  .ة الفريق خدم
ـ تجنب األخطاء 

  . والتقليل منها  
ـ استثمار 

المحاوالت لتطوير 
  .النتائج 

ـ تحفيز الزمالء 
  .وإرشادهم 

  
ـ الصعوبات 

  المقترحة
ـ الربط بين 
  الحركات
  .ـ تنفيذ الصعوبات 
  . ـ استثمار البساط
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الكفاءات القاعدية        

  
    المؤشـرات

  
  األهداف التعلمي

  
 ةاألنشط

  
  المعاييـــر

 
  

  الكفاءة 
  القاعدية الثالثة

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اختيار  * 
وتطبيق خطة 

جماعية أو فردية 
للمحافظة على 

نتيجة رياضية أو 
  .تحسينها 

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

ـ اختيار عملية 
هجومية عن طريق 

التخلص من 
  .المحاصرة  

  
ـ احتالل منطقة 
استراتيجية في 

  .الهجوم 
  
حداث وضعية ـ إ

  .تفوق عددي 
  

ـ اختيار وضعيته 
ضمن أسلوب معين 

  .من اللعب 
ـ تغيير اإليقاع 
  .لمضايقة الخصم
ـ وضع خطة 

لمهاجمة الخصم 
  .خالل الجري 

ـ مساعدة الزميل 
الجتياز حاجز أو 

  .تحقيق رمية 
  
  
  
   

  
  
  
استثمار فضاءات * 

معينة خالل التنقل 
بالكرة أو بدونها  

وإنهاء الهجوم 
  .لتصويب  با
  
  
  
  
  
  
  
اختيار المعالم * 

الضرورية لتحقيق 
رمية ، وثبة ، أو قطع 

مسافة في أحسن 
  .الظروف

  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنفيذ مسلسل مصغر 
  مع احترام مبادئ 
  . الصبغة الجمالية 

  
  
  
  
  
  
  

نشاط 
  جماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
نشاط 
  فردي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشاط 
الجمباز 
  ياألرض

  
ـ المشاركة الفعالة 

  . هجوميةفي عملية
ـ اختيار مسالك 

  .التنقل  
ـ ضمان التبادل 

  .للكرات
ـ تغيير مسالك التنقل 

بالكرة حسب 
  .المستجدات 

  ـ تسيير أو تنسيق
  . ـ هجوم

  
  ـ حساب االقتراب

ـ التحكم في خطوات 
  .االقتراب 

ـ الدفع واالرتقاء 
لوح ( المناسبين 

االرتقاء ، منطقة 
  ).االرتقاء 

ـ التحكم في الجسم 
عمل األطراف أثناء و

  .الطيران و االستقبال
  ـ التوازن بعد الرمي

  .ـ تسلسل الدفع 
ـ االنطالق االنفجاري 

ـ المحافظة على 
  .الجري في المحور

  ـ الجري ضمن فريق
  

  .ـ أداء جيد للحركات
  .ـ استثمار البساط
  .ـ تسلسل الحركات
ـ وضعيات مريحة 

  .للجسم
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 هذا المعلّم حيث يواجه . عندما يتعلّق األمر بالنّتائج البدنية والرياضيةإشكالية، التقويم يطرح يبقى
 . الخصوصية بهذه ما يعترف وكثيرا تالميذه، يريد تقويم تصرفات ما عنداإلشكال 

  يوفر لألول المعلومات الالزمة فهو، السواء التقويم وسيلة في خدمة المعلّم والتلميذ على حدف وعموما
 موقعه من التدرج بتحديد ، ويسمح للثّاني المسطّرة ليطّلع على مدى تحقيق األهداف عنها، ويكشف

الحقيقي  يسمح بالتّكفّلوالتّقويم،) المسطّرة (عنها   بين األهداف المعلنالتجانس هذا .البيداغوجي  
                                                           .  التعلّمصيرورةخالل ) التالميذ( الفوج التربوي  تركيبةضمن الفردية الموجودة تبالفرو قا 

. الحركي كّل تلميذ مسؤوال وقائما على تعلّمه تجعل ، الفروقات بيداغوجية  على هنا فمقاربة مبنية ومن
  :نـ إلى اعتماد موقفيتدعو  بالكفاءات المقاربةأن نجد ، إطار تقويم النشاطات البدنية والرياضيةففي

   التركيزيستدعيالخاصة في صيغتها العملية اإلجرائية، ألهداف ا نهج قوامه تّحديد    ـ1 
                   .      التربوية  العملية محور ومركز على التلميذ باعتباره       

   عليها كقيمة موضوعيةوالحكمحظة تصرفات التالميذ  تقويم ذو مصداقية يتطلّب من المعلّم مال  ـ 2 
  . األهداف التعلمية ومعاييرداللتها مؤشّرات الكفاءات          

  
  : الّنھج الّتاليإلیھ ما یرمي وھو

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . والتقييم  للمالحظةعاييرمال                                          إخضاع 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الكفــاءة
  وأهدافها التعلمية

  تقويم أولي
  تشخيصي

  تقویم في نھایة صیرورة
  التعلم

 )تحصیلي (

تقويم مرافق لصيرورة 
 )تكويني(التعلم 

 يبين ملمح التلميذ من خالل معلومات خاصة بالهيأة -
البدنية في الحالة الطبيعية، وكذا مكانته االجتماعية ضمن 

  .الفوج
قارنة مع الكفاءة واألهداف  يحدد فهرسا من النقائص م-

 .التعلمية 

 يزود التلميذ بمعالم ومؤشرات انطالقا من الممارسة، -
  .فمن التقويم الذاتي يحدد مكانته من الهدف، ومن زمالئه

 ويسمح للمعلم بالوقوف على مدى نجاعة منهجيته -
 . للمواصلة أو إلعادة النظر

ويم نهائي يسمح بقياس التطور على جداول معدة  تق-
  .لذلك

 تقويم وحصر الفارق الموجود بين األهداف المعلن عنها -
 .وبين ما تحقق

 منهجيــة التقويم
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 : ـ تقويم الكفاءات واألهداف1
      ) دراسية  سنةأو مجال تعلمي،(  اكتساب التالميذ للكفاءات المبرمجة في مرحلة معينة مدى به ونعني

  .عن طريق األهداف التعلمية المتوجة للوحدات التعلمية
       تواجههم خالل التيوالمواقف،  يتفاعلون مع اإلشكاليات وهموهذا من خالل مالحظة التالميذ       

                           :خاصةالممارسة عن طريق شبكات تقويمية 
   ) لوحدة تعلّمية تتويج(  هدف تعلمينموذج شبكة تقويم  ـ أ

 
    الكفاءة الختامية
    الكفاءة القاعدية
  :.........       النشاط  الجماعي :....النشاط الفردي  األهداف التعلمية

  النتيجة  4  3  2  1  المعايير
  

  %  النتيجة  4  3  1  %

                          أسماء التالميذ
1-................  
2 -......................  
3-................  

                        

                          النتيجة الجماعية

                          %النسبة 

       
   قاعدية ات ـ نموذج لشبكة تقويم كفاءب

    الكفاءة الختامية
      :الثالثة  :الثانية  :األولى  الكفاءات القاعدية
    2  1    2  1    2  1  األهداف التعلمية
  النتيجة      النتيجة      النتيجة      أسماء التالميذ

  النتيجة
  العامة

  النسبة
%  

1-...............  
2-...............  
3-...............  

                      

                        النتيجة الجماعية
                       %النسبة 

 
  ختامية ات ـ نموذج لشبكة تقويم كفاءج

    الكفاءة الختامية
  :الثالثة :الثانية :األولى الكفاءات القاعدية
  % النتيجة الفردية النتيجة النتيجة النتيجة أسماء التالميذ

1-...............  

2-...............  
3-...............  

 
 

 
 

   

        النتيجة الجماعية
 %النسبة 
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  :الشبكات ملء كيفية   * 

  
 الكفاءة المعنية والهدف التعلمي والمعايير حسبيكون التقييم التحصيلي  نهاية كّل وحدة تعلّمية في ـ

إن لم )0(المعيار أو الهدف أو الكفاءة وإن تحقق ) 1:(خانة كل معيار في عالمة توضعو. الخاصة به 
  .بعد مالحظة التالميذ الهدف أو الكفاءة المعيار أو يتحقّق

   . التالميذلمجموعوتحسب عموديا بالنسبة .  حسب طبيعتها أفقيا بالنسبة لكّل تلميذالعالمات تحسب ـ
  . من المعايير واألهداف التعلمية والكفاءات  إذا تحققت نسبة الثلثين لكلةـ تعتبر الحصيلة إيجابي

     

   
  التنقيــط                                

  
   الفرديةنشطة    التنقيط في األ

  
  :النتائج المحققة   *

  .  وتتمثل في األلعاب الفردية في معدل نتيجتي التقويمين التشخيصي و التحصيلي        
   

  :كيفية استخراج النتائج  * 
  : فردية كما يلي تستخرج النتاج في األلعاب ال                                            

      
  رمي الجلة :  مثال    * 

   م7.50رمى تلميذ في التقويم التشخيصي               ـ 
   م8.00            ـ ورمى في التقويم التحصيلي        

  

  م  7.50+  م 8.00:    معدل النتائج المحققة            ـ 

                                                    2  
    

   سم50   م  7.50 - م 8.00:                 ـ التطور الحاصل 
    

   :كيفية التنقيط* 
  

  يترجم األستاذ كل من نعدل النتائج المحققة والتطور الحاصل إلى عالمة      
  .    بالرجوع إلى المقياسين الخاصين بهما ، ويقوم بجمع النقطتين في عالمة واحدة 

     
  

  . عالمة14ـ  مقياس النتاج المحققة على : مالحظة 
   عالمات 06            ـ مقياس التطور الحاصل على 
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  :ازية ب الجمنشطة التنقيط في األ

ية بعد مالحظتهم في حصص تقويمية وتحدد زاب الجمنشطةيتم تقييم التالميذ في األ     
  كل الحركات سلسلوضح فيها تمعدة لذلك ي خاصة  حسب شبكةممكتسباته

  
  المستويات 

         
       الخصائص المميزة 

  
   العالمـة

  .يتردد في تنفيذ الحركات ـ 1 المستوى  
 

 60 -03 من 

  .ـ ينفذ الحركات البسيطة  2 المستوى  
 

 10 -07 من 

  .ـ ينفذ بعض الحركات المعقدة  3 المستوى  
 

 14 -11 من 

 17 -15 من  .الحركات المطلوبةينفذ وينسق كل  ـ 4 المستوى  
 17     +  .ينفذ وينسق بإيقاع وصبغة جمالية  ـ 5 المستوى  

  
  : الجماعية نشطةالتنقيط في األ   

  يتم تقييم التالميذ في األلعاب الجماعية بعد مالحظتهم في حصص تقويمية      
  ذلك ، وترجمة وترتيبهم  حسب شبكة المستويات المعدة لمته      وتحديد مكتسبا

  .    المستوى إلى العالمة المناسبة 
  : الجماعية نشطةشبكة تقويم األ

  
  المستويات 

         
       الخصائص المميزة 

  
   العالمـة

  .)ليست له الرغبة في المشاركة(  متفرجـ 1 المستوى  
 

 60 -03 من 

  ).مجدد النشاط(راد فعل ـ  2 المستوى  
 

 10 -07 من 

  )يجد الحلول المناسبة (ـ متكيف 3   المستوى
 

 14 -11 من 

 17 -15 من  ) المشاركةءله بعد النظر أثنا(  باحث ـ 4 المستوى  
 17     +  . صانع األلعاب الموهوب،ـ 5 المستوى  

  
  فعالمته تنحصر) 3(مثال إذا صنف التلميذ في المستوى الثالث : مالحظة   

   14 و 11           بين 
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 توضع الكيفية والمقاييس الخاصة باألنشطة والمرتبطة  :              تحصيل النتائج ـ  2

 .في الوثيقة المرافقة للمنهاج بمكتسبات التالميذ                                          
   
  منهجية التخطيط   •
  

  : ـ برمجة العمل السنوي1      
  

  : ى أسس نحصرها في      تقوم برمجة العمل السنوي عل
  

  ). أسبوع28 و 26تتراوح بين (        ـ المدة الزمنية السنوية 
  ).ساعتين أسبوعيا(        ـ الحجم الساعي األسبوعي 

  .       ـ المنشآت الرياضية الممكن استعمالها داخل وخارج المؤسسة 
  .       ـ الوسائل التعليمية ومدى توفرها لتحقيق األهداف 

  . ـ الكفاءات المسطرة ومدى تطابقها مع األنشطة       
   

  : ـ برمجة الوحدات التعليمية 2   
  

   تبرمج الوحدات التعلمية بما يتوافق والمجاالت التعلمية المعبرة عموما على فصول    
  )نشاط فردي وآخر جماعي (     السنة الدراسية ، بحيث يشمل كل مجال تعلمي نشاطين 

  . هدفا تعلمياعن طريق أجرأة معاييره في أهداف خاصة بعد التقويم التشخيصي    يجسد كل نشاط
  
  :ـ برمجة الوحدات التعليمية  3

.                      تبرمج الوحدات التعليمية  انطالقا من الهدف الخاص ومحتواه التعلمي النابع من نوع النشاط
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