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 مقدمة:

طاث 2022/2022ضناىا لجودة الّخعليه وجحسيو ألاداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنت الّدراسّيت 
ّ
ربيت الوطنّيت على إعداد املخط

ّ
، عنلذ وسارة الت

سمت لخنصيب الكفاءاث املستهدفت 
ّ

ناث قصد جنظيه وضبط عنلّيت بناء وإرساء وإدماج وجقويه املوارد الال
ّ
وإىنائها لدى جالميذ مزحلت الّخعليه الّسنوّيت للّخعل

طاث هي أدواث عنل مكّنلت للّسنداث املزجعيت املعخندة )املناهج والوثيقت املزافقت( ًخوّجب مزاجعتها وجحي
ّ
نها حتى حسخجيب ياملخوّسط. إّو هذه املخط

مي. ملخخلف املسخجّداث الخنظينّيت والبيداغوجّيت بغزض جيسير وقزاءة وجنفيذ املنهاج وجوحيد
ّ
 مضاميو املقطع الّخعل

التااي  (covid 19)بناااء علااى قاازار العااودة الخدريجياات لنظااال الّخناادرك العااادي بعااد أاماار مااس سااثخيو مااس ىظااال الخناادرك  سااخ نا   بساا ب جا حاات  وروىااا           

طاث الّسنويت 
ّ
ربوييو املخط

ّ
لبناء الّخعلناث لهذه السنت الدراسيت جدناسب مع الحجه الساعي مّسذ بالدىا، جضع وسارة التربيت الوطنيت بيو أًدي املنارسيو الت

 السنوي املخاح لكّل ماّدة حعلينّيت. 

طاااث السانّويت مااس جاادابير وجوجةهااث منوجياات و يداغوجيات، والزجااو  إلةهاا  لنااا د وعليا،،         
ّ
عااذ فإىاا، ًخعاّيو علااى الجنياع قاازاءة ووعااي ماا ورد ّااي هاذه املخط

ل املفدشيو ومزافقت ألاساجذة لخعدًل أو جكييف الوضعّياث بنا ًزوى، مناسبا لخحقيق الكفاءاث املستهدفت.الحاجت، مع إمكاىي
ّ
 ت جدخ

 

 

 

 2022سبتمبر
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 من التعلُم المتىسط فٍ السنت األولًالمخطّط السنىٌ لبناء التعلّماث 

a x b a x b 
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رقم وعنوان 
المقطع 
 التعلّمً

 هٌكلة الموارد المعرفٌة المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج
للمقاطع التعلّمٌة وبعض السٌاقات توجٌهات بخصوص أنماط الوضعٌات المكونة 

 الممكنة لها، وسبل تسٌٌرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج القسم(
معاٌٌر ومؤشرات لتقوٌم مدى تملُّك الموارد، إنماء 

 وتنصٌب الكفاءات
تقدٌر الحجم 

 الزمنً

سبوعالتقوٌم التشخٌصً لمكتسبات التالمٌذ

 

 

 

 

 

 

  طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد أعداد طبٌعٌة وأعداد
   عشرٌة )العملٌات علٌها(.

 للتالمٌذ أن تناولوا معظم موارد هذا المقطع فً السنة الخامسة  سبق
 ابتدائً لذا ال تقدم كمفاهٌم جدٌدة وٌفضل دعمها بتطبٌقات مناسبة.

  وضعٌات تستهدف إبراز أهّمٌة مرتبة الرقم فً كتابة األعداد، خاّصة
العشرٌة بالفاصلة، ٌمكن أن نستعمل فٌها الحاسبة قصد فهم وتطبٌـق 

ٌّـدٌن   لقواعد المقارنة وخوارزمٌات الحساب.ج
  إستعمال الحاسبة للتحقق من رتبة مقدار نتٌجة حساب أو لوضع

 تخمٌنات.
 .ٌّن أّن عملٌـة الضـرب ال تكبـر دوما  وضعٌات تبـ

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا تناول
 قطع الم

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .خالل تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌّز بٌن أنواع أعداد مفروضة  .ٌم
  ٌختـار العملٌة المناسبة لحـل مشكلة

 .مفروضة
  بتمّعن.ٌنجز عملٌات حسابٌة آلٌا أو 
 ٌمٌز بٌن كتابات مختلفة لعدد معطى. 
 

  ٌجّند العملٌات الحسابٌة المناسبة على
لحّل  األعداد )طبٌعٌة، عشرٌة(

 مشكالت.
 ساب فً وضعٌة ٌقدر ذهنٌا نتٌجة ح

 معٌنة.
 اة.ٌقارن وٌرّتب أعدادا معط 

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 
 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم حسب  ٌقّدم

 الكفاءة هذا المستوى منمواصفات 
.الختامٌة
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  طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد إجراءات إلنشاءات هندسٌة
 .ومألوفة مع وحدات حساب الطول والمساحةأولٌة 

  بٌن أشكال قد تكون وضعٌات للتعّرف على شكل هندسً مألوف من
 مركبة، ورسم مماثالت لها.

 .رسم أشكال هندسٌة مركبة من أشكال مألوفة، أو إتمامها 
  وضعٌات تسمح باالنتقال تدرٌجٌا من هندسة أداتٌة )تعتمد على

األدوات( أو هندسة تعتمد على المشاهدة إلى هندسة استنتاجٌه )تعتمد 
 ٌطة.على الخواص والعالقات(، وإنجاز تبرٌرات بس

  وضعٌات لوصف شكل هندسً، أو كتابة برنامج ٌسمح بإنجاز شكل
مماثل لشكل معطى، إلبراز أهمٌة التعارٌف والخواص المتعلقة 

 بمختلف األشكال.
  واألقٌاس،  الرٌاضٌة والمقادٌروضعٌات تسمح بالتمٌٌز بٌن الكائنات

 مثل: مقارنة أشكال.
 .ربط مقادٌر بكائنات رٌاضٌة 
 حٌط أو مساحة شكل باستعمال إجراءات مختلفة وضعٌات لتعٌٌن م

 )التطابق، القص، اللصق، استعمال المرصوفة، ...(.
 .وضعٌات الستخالص قواعد حساب محٌط ومساحة شكل 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا تناول
 المقطع 

  
  وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع(تناول 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
 ٌلموارد المقطع.تقوٌمٌة  ةتناول وضع 
  مسجلة ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

 .خالل تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 ٌّز  بٌن كائنات هندسٌة. ٌم
 :ٌنشئ أشكاال بسٌطة باستعمال 

 .األدوات 

 )خواص وتعارٌف )دون تبرٌر 
  ٌّز بٌن مساحة ومحٌط شكل وٌربط ٌم

 كل منهما بالقاعدة الحرفٌة المناسبة.
  ٌقارن مساحتً أو محٌطً سطحٌن

 .مستوٌٌن

 

 .ٌنجز مثٌال لشكل مستو بسٌط 
  ٌطبق قاعدة حرفٌة لحساب أطوال أو

 مساحات.
  فً استدالل بسٌط دون  خواصاٌجند

ٌّنة للتحرٌر  .فرض نمطٌة مع
 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 

منتوجا بشكل منّظم ومنسجم  ٌقّدم
 هذا المستوى منحسب مواصفات 

.الختامٌة الكفاءة
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  ٌتطلب حلها تجنٌد الجمع والطرح على  انطالقٌةطرح وضعٌة
 .العشرٌةاألعداد األعداد الطبٌعٌة و

  ،ٌمكن أن تتم هذه الحسابات فً أشكال مختلفة )ذهنٌا، بتمعن
 باستعمال حاسبة(.

 مفهومً القسمة اإلقلٌدٌة والقسمة العشرٌة انطالقا من مشكالت  دراجإ
 التلمٌذ.بسٌطة قرٌبة من محٌط 

  إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا  وضعٌات متنوعةتناول
 المقطع 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
 لموارد المقطع.تقوٌمٌة  ٌةتناول وضع 
  لة او المسجلة الصعوبات المحتمقائص وبالنمعالجة بٌداغوجٌة تتعلق

 .خالل تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌختـار العملٌة المناسبة لحـل مشكلة
 .مفروضة

  بمتمّعن.ٌنجز عملٌات حسابٌة آلٌا أو 
  ٌّز بٌن القٌمة المضبوطة والقٌمة ٌم

 .لحاصل قسمةالمقّربة إلى الوحدة 

 

  ٌجّند العملٌات الحسابٌة المناسبة على
 عشرٌة( لحلّ األعداد )طبٌعٌة، 

 .مشكالت

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 
 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم حسب  ٌقّدم

 الكفاءة هذا المستوى منمواصفات 
.الختامٌة

 

 

 

 

   - 

  طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد خواص هندسٌة تتعلق
 .مقطعبال

  وضعٌات مقارنة زواٌا لجعل التلمٌذ ٌالحظ أن االنفراج وحده هو
االعتبار لمقارنة زاوٌتٌن: )ٌكون لزاوٌتٌن نفس  الذي ٌؤخذ بعٌن

 القٌس إذا أمكن تطابقهما(.
 أو ̂   وضعٌات وصف شكل أو إنشائه ٌستعمل فٌها الترمٌز   ̂  

 والقٌس بالدرجة. 
  وضعٌات ٌمكن فٌها للتلمٌذ أن ٌستعمل الٌد الحّرة، أو الطً، أو

سٌة أشكال هند أوراق نبات، الورق الشفاف على أشكال )أعالم،
 مألوفة،..( تستخرج منها الخواص المقصودة للتناظر المحوري.

 .وضعٌات ٌستعمل فٌها التناظر المحوري كأداة لتبرٌرات بسٌطة 

 

 .ٌقارن زاوٌتٌن 
 ًزواٌا وٌصنفها. ٌسّم 
  ٌّن  شكل بسٌط. أقٌاس زواٌاٌع
 ٌّن محور أو محاور تناظر شكل  ٌع
 

  ٌنشئ زاوٌة تقاٌس زاوٌة معلومة
باستعمال )الورق الشفاف، المدور، 

 المنقلة(.
  فً استدالل بسٌط دون  خواصٌجند

ٌّنة للتحرٌر  فرض نمطٌة مع
  ٌنشئ نظٌر شكل، أو ٌكمل شكل

 بالتناظر.



  المخططات السنوية

  

 وزارة التربية الوطنية       6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا  وضعٌات متنوعةتناول
 المقطع 

  اإلدماج )إدماج موارد المقطع(تناول وضعٌات تعلّم 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
 ٌلموارد المقطع.تقوٌمٌة  ةتناول وضع 
  لة او المسجلة الصعوبات المحتمبالنقائص ومعالجة بٌداغوجٌة تتعلق

.خالل تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 
 استدالالت بسٌطة باستعمال  ٌنجز

 التناظر.
 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 
 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم حسب  ٌقّدم

 الكفاءة هذا المستوى منمواصفات 
.الختامٌة
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  الكسور وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد األعداد النسبٌةطرح ،
 والحساب الحرفً.

  وضعٌات للتمٌٌز بٌن طبٌعة عدد وكتاباته الممكنة، والتمثٌل على
 .مستقٌم مدرج

  ترجمة كتابة كسرٌة بتعابٌر مختلفة مثال: العدد
 

 
 هو:   

 .مّرات ثلث 5أو  5ثلث  -
 .5ٌعطً  3ضرب فً  العدد الذي إذا -
 6611 العدد الذي إحدى قٌمه المقربة -

 تمثٌل العدد -
 

 
 على مستقٌم مدرج. 

 
 

  وضعٌات لمقاربة مفهوم العدد السالب )الربح والخسارة، درجة
 .الحرارة، ...(

 
 وضعٌات لالنتقال من صٌاغة لفظٌة مكتوبة إلى صٌاغة حرفٌة. 
  وضعٌات تبرز ضرورة العدد السالب، مثل: جعل المعادلة      

 ممكنة الحـّل.
 ت )نصوص أو مخّططات( بعبارات مثلترجمة وضعٌا 

 .والعكس        ،أو       
 :وضعٌات ُتَترَجُم بمعادلة ٌمكن حلّها باستعمال إحدى اإلجراءات 

 مخّطط.رسم أو   -

 .إتمام مساواة ذات فراغات  -

 .معنى العملٌات  -
  وضعٌات متعلّقة بقواعد حساب محٌط أو مساحة ألشكال هندسٌة

 .بسٌطة، مع تنوٌع األسئلة
 .وضعٌات للتدرٌب على التعمٌم واالستدالل فً أنشطة عددٌة 
 .وضعٌات تستهدف وصف سلسالت حسابات 

  إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا  وضعٌات متنوعةتناول

 

 ٌمٌز بٌن كتابات مختلفة لعدد معطى. 
 .ٌجد العدد الناقص فً مساواة 
 

  ٌجّند العملٌات الحسابٌة المناسبة على
لحّل   كسور،...( ،األعداد )نسبٌة

 مشكالت.
  ٌترجم معطٌات وضعٌة باستعمال أعداد

 .النسبٌة()بما فٌها األعداد 
 أو فً  ٌعلّـم نقطا على مستقـٌم مدّرج

 مستوى مزود بمعلم.
  ٌطّبق قاعدة حرفٌة مناسبة فً وضعٌة

 .بسٌطة
 .ٌنتج عبارة حرفٌة بسٌطة 
 
 

 
 

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 
 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم حسب  ٌقّدم

 الكفاءة هذا المستوى منمواصفات 
.الختامٌة
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 المقطع 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطعتناول وضعٌات تقوٌمٌة 
  لة او المسجلة المحتم بالنقائص والصعوباتمعالجة بٌداغوجٌة تتعلق

 .خالل تناول المقطع
والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ()حسب توجٌهات المنهاج 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد خواص التناسبٌة والنسب
 المئوٌة وتقنٌات إنشاء محاور تناظر أشكال هندسٌة مألوفة.

  وضعٌات تصحٌح التصور حول الضرب، ومقاربة مفهوم التناسبٌة

 .()مربكة بروسو

  تناسبٌة.وضعٌات للتعّرف على تناسبٌة أو ال 
 

 وضعٌات للبحث عن معطٌات ناقصة فً حالة تناسبٌة. 
 

  إجراءات مختلفة إلكمال جداول تناسبٌةوضعٌات توّظف فٌها. 
 .)وضعٌات للمقارنة )باستعمال النسبة المئوٌة أو بدونها 
 .وضعٌات لجمع معطٌات وتنظٌمها فً جداول 
 وضعٌات لتمثٌل معطٌات بمخططات. 
  مصّنفة فً جداول أو مخّططات بسٌطة.وضعٌات ترجمة معلومات 

  إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا  وضعٌات متنوعةتناول
 المقطع 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لمقطعلموارد اتناول وضعٌات تقوٌمٌة 
  المحتملة او المسجلة  بالنقائص والصعوباتمعالجة بٌداغوجٌة تتعلق

 المقطع(خالل تناول 
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌّز وضعٌة تناسبٌة عن وضعٌة ال ٌم
 .تناسبٌة

  ٌعرف خواص الخطٌة، معامل
 .التناسبٌة، النسبة المئوٌة

 ٌعرف أنواع المخططات. 
 

 

 ٌترجم نصا إلى جدول منظم. 
 تناسبٌة بمختلف الطرق  ٌكمل جدول

 .)خواص الخطٌة
 .معامل التناسبٌة، ...(

  ٌحسب "نسبة مئوٌة من عدد" بكٌفٌة
 .سلٌمة فً حاالت بسٌطة

  ٌجمع معطٌات وٌنّظمها فً جدول
 .وٌمثلها بمخططات

 ٌقرأ جداول ومخططات وٌترجمها. 
 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 لمً بشكل سلٌم.والترمٌز العا

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 
 حسب ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 

 الكفاءة هذا المستوى من مواصفات
.الختامٌة
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  متوازي  تمثٌل تقنٌات تجنٌد حلها ٌتطلب انطالقٌة وضعٌة طرح
 له. تصمٌم إنجاز أو المستطٌالت

 وضعٌات ترتكز على أشٌاء من الفضاء تتعلق بمتوازي المستطٌالت 
 وتستدعً من التلمٌذ:

 .رسم تمثٌالت لها بالٌد الحرة، ثّم باستعمال األدوات 
 وصفها، إنجاز تصمٌم مناسب 
 .كتابة برنامج ٌسمح بإنجاز تصمٌم مناسب لها 

  إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا  وضعٌات متنوعةتناول
 المقطع 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تناول وضعٌات تقوٌمٌة 
  المحتملة او المسجلة  صعوباتبالنقائص والمعالجة بٌداغوجٌة تتعلق

 خالل تناول المقطع(
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌمثل متوازي مستطٌالت بالمنظور
 متساوي القٌاس..

  ٌنجز تصمٌم متوازي مستطٌالت ذي
 أبعاد معطاة.

 

 أطول أو  ٌطبق قاعدة حرفٌة لحساب
 حجوم. مساحات أو

  ٌصنع متوازي مستطٌالت بأبعاد
  مفروضة.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

 .ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة سلٌمة 
  .ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق علٌها 
 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم حسب  ٌقّدم

 الكفاءة هذا المستوى من مواصفات
.الختامٌة

 


