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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 املزحعيت املعخندة )املناهج والوثيقت املزافقت( ًخوّحب مزاحعتها وجحي
ّ
نها حتى حسخجيب ياملخوّسط. إّو هذه املخط

مي. ملخخلف املسخجّداث الخنظينّيت والبيداغوحّيت 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 حا 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 وجوحةهااث منوجياات و يداغوحيات، والزحااو  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.الحاحت، مع إمكاىي
ّ
 ت جدخ

 

 

 

 2022سبتمبر
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 المخطـّط السنىي لبناء التعلّماث في السنت الثالثت من التعليم المتىسط
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رقم وعنوان 
المقطع 
 التعلّمً

هٌكلة الموارد المعرفٌة المستهدفة بالبناء 
 واإلرساء واإلدماج

توجٌهات بخصوص أنماط الوضعٌات المكونة للمقاطع التعلّمٌة وبعض 
وسبل تسٌٌرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج  السٌاقات الممكنة لها،

 القسم(

معاٌٌر ومؤشرات لتقوٌم مدى 
تملُّك الموارد، إنماء وتنصٌب 

 الكفاءات

تقدٌر 
الحجم 
 الزمنً

التقوٌم التشخٌصً لمكتسبات التالمٌذ

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ناطقة. وأعداد نسبٌة أعداد تجنٌد حلها ٌتطلب انطالقٌة وضعٌة طرح 

   وضعٌات مدرسٌة أو من الحٌاة الٌومٌة )توزٌع حصص، أسعار، التمثٌل
على المستقٌم العددي( تستدعً استعمال الكسور واألعداد النسبٌة 

 والعملٌات علٌها قصد التحكم فٌها.
  األعداد  الناطقة بتوسٌع مجموعة إدخال األعدادوضعٌات تبرز ضرورة

 النسبٌة.

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة

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

 

  ٌنجز عملٌات حسابٌة على
 نسبٌة، ناطقة( ،)كسرٌةاالعداد 

 

 المناسبة ٌجند العملٌات الحسابٌة 
نسبٌة،  ،كسرٌة)األعداد على 

  .مشكالت ناطقة( لحل

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة. الكفاءة من
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 إجراءات هندسٌة متعلقة  تجنٌد حلها ٌتطلب انطالقٌة وضعٌة طرح
 بالمثلثات.

 وضعٌات تطابق مثلثٌن للوصول إلى حاالت تقاٌس مثلثٌن واستنتاج 
 .العناصر المتماثلة فٌهما

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 

 إدماج موارد المقطع( تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج( 

 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 

  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة
 .تناول المقطع

)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 الخاصةالمستقٌمات  وٌنشئ ٌعٌن 
   .فً مثلث

 

  ٌبرر باستعمال حاالت تقاٌس
 المثلثات.

 ٌحسب أو مستقٌمٌن توازي ٌبرر 
باستعمال  قطعة مستقٌم طول

المثلثٌن المعٌنٌن  خواص
متوازٌٌن ٌقطعهما قاطعٌن غٌر ب

 .متوازٌٌن
  ٌبرر خواص المستقٌمات الخاصة

المتعلقة  )ماعدافً مثلث 
وٌستعملها فً  باالرتفاعات(

 وضعٌات بسٌطة.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة الكفاءة من
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 قوى ذات أسس نسبٌة صحٌحة. تجنٌد حلها ٌتطلب انطالقٌة وضعٌة طرح 

  حسابات على وضعٌات مدرسٌة أو من الحٌاة الٌومٌة تستدعً توظٌف

 .01القوى وٌستنتج منها القواعد المرتبطة بقوى 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 

 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 

  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة
 .تناول المقطع

)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 ًٌحسب قوة عدد نسب. 
  القوى.ٌجري العملٌات على 
  ٌعطً الكتابة العلمٌة لعدد

 .عشري
  موجبا مكتوبا فً  اعددٌحصر

 باستعمال التدوٌرالشكل العشري 
 .إلى رتبة معٌنة

 

  ٌصادق على نتائج حساب على
 القوى باستعمال الخواص. 

 ٌتضمن قوى ٌجري حسابا. 
  .ٌقدم استدالالت بسٌطة 
 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  وٌحرر وٌعرض بلغة ٌصوغ
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة. الكفاءة من
 

 

 

 

 

 

 موارد المقطع. تتضمن انطالقٌة وضعٌة طرح  

 وتوظٌفها. سوضعٌات الكتشاف خاصٌة فٌثاغور 

  ًوضعٌات تتضّمن إنشاءات هندسٌة بسٌطة تستعمل المستقٌمات الخاصة ف
 والدائرة.مثلث، خاصٌة فٌثاغورس، المثلث القائم 

 زاوٌة حادة فً مثلث  وضعٌات لحساب زواٌا أو أطوال بتوظٌف جٌب تمام
 قائم بالحاسبة وبدونها.

 

 قائم بمثلث المحٌطة الدائرة ٌنشئ. 
 مشفرا شكال الحّرة بالٌد سمٌر 
 .ٌّنة  ٌترجم خاصٌة مع
 حادة. ٌحسب جٌب تمام زاوٌة 

 

 القا ه املثلث ًنّيز: 

  بإمكاىيت رسن، داخل ىصف

 .دا زة
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 وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع ول تنا 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 

 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 

  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة
 .تناول المقطع

)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 املخوسط املخعلق بالوجز خاصيت. 

 فيثاغورك  خاصيت 

  ٌحسب أطواال باستعمال جٌب
 .حادة تمام زاوٌة

  ٌحسب قٌمة مقربة أو القٌمة
المضبوطة لزاوٌة باستعمال 

 الحاسبة.
  .ٌنجز براهٌن بسٌطة وٌحّررها 

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  وٌعرض بلغة ٌصوغ وٌحرر
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة. الكفاءة من
 

 

 

(   )(   )        

 

 

 

  تتطلب تجنٌد موارد الحساب الحرفً والمعادالت من طرح وضعٌة انطالقٌة
  الدرجة األولى بمجهول واحد.

 .وضعٌات لتوظٌف الخواص المتعلقة بالمساوٌات )أو المتباٌنات( والعملٌات 

  وضعٌات للحساب المتمعن فٌه لتبرٌر أو إثبات بعض الخواص فً المٌدان
 .ًالعددي باستعمال الحساب الحرف

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع.تناول 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 

 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 

  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

 

    ٌنشر عبارات جبرٌة من الشكل 
(   )(   )         

 أعداد نسبٌة        ،  ،   و   حٌث 
  ٌحل معادلة من الدرجة االولى

 .بمجهول واحد

 

 مجموع إلى جداء عبارة ٌحّول 
 .وٌبسطه

 أعدادا ناطقة وٌرتبها. ٌقارن 
 من  حرفٌة عبارة قٌمة ٌحسب

ٌّنة للمتغٌر )أو قٌم  أجل قٌمة مع
 معٌنة للمتغٌرات(. 

 بسٌطة استدالالت ٌقدم. 
  ٌّض مشكالت وٌحلها بتوظٌف ٌر
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  مسجلة خالل ال اومحتملة والصعوبات التتعلق بالنقائص معالجة بٌداغوجٌة
 .تناول المقطع

)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

معادالت من الدرجة األولى ذات 
 .مجهول واحد

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة. الكفاءة من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انطالقٌة ٌتطلب حلها توظٌف التحوٌالت النقطٌة طرح وضعٌة
  والمجسمات.

 .وضعٌات ملموسة لمقاربة االنسحاب 

 .وضعٌات تستعمل خواص االنسحاب للتبرٌر واإلثبات 

 للتعرف على الهرم ومخروط الدوران، وصفهما،  وضعٌات ملموسة
 تمثٌلهما وصنعهما.

  ومخروط الدوران. من الهرموضعٌات لحساب حجم كّل 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 

 ارد المقطع(تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج مو 

 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 

  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة
 .تناول المقطع

)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 بانسحاب صورة نقطة،  ٌنشئ
مستقٌم، نصف المستقٌم، قطعة 

 مستقٌم، الدائرة.
  مخروط أو  ،هرماٌصف

باستعمال المصطلحات الدوران، 
 المالئمة.

  ٌتعّرف على الهرم ومخروط
 الدوران 

 

  ٌنجز استدالالت باستعمال
التحوٌالت الهندسٌة )التناظران 

 واالنسحاب( وٌحّررها.
  أو مخروط  ،لهرمٌنجز تصمٌما

 معلومة. هماأبعاددوران ال
  دوران الٌصنع هرما أو مخروط

 معلومة. همابعادأ
 

  ًٌمثل أشٌاء من الفضاء ف
 المستوي.

  ٌحسب حجم كل من الهرم
 الدوران.ومخروط 
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  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

 ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق 
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة. الكفاءة من
 

 
 
 
 tvd 

 
 

 

 

 

 
 
 

 وتنظٌم  لتناسبٌةانطالقٌة من الواقع مرتبطة بتطبٌقات ا وضعٌة طرح
 معطٌات.

 وضعٌات من الواقع مرتبطة بالتناسبٌة. 

  وضعٌات من الواقع مرتبطة بالتناسبٌة للتعّرف على الحركة المنتظمة
 وممٌزاتها.

 .وضعٌات متنوعة تتدخل فٌها النسبة المئوٌة 

 ( وضعٌات مرتبطة بالتناسبٌة باستعمال مجدولExcel). 

 ٌوظف فٌها التلمٌذ اإلحصاء لتحلٌل  وضعٌات مدرسٌة أو من الحٌاة الٌومٌة
 ظواهر وتفسٌرها.

 معطٌات لمعالجة مجدوالت استعمال على التلمٌذ فٌها ٌتدرب وضعٌات 
 ...(تكرارات حساب تمثٌالت،) إحصائٌة

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناؤها خالل هذا المقطع تناول 

 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 

 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 

  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

 

  ًٌتعّرف على وضعٌة تناسبٌة ف
 تمثٌل بٌانً. 

  ٌحسب المسافةالمقطوعة
والسرعة والزمن فً حركة 

 منتظمة.
 وضعٌة فً مئوٌة نسبة ٌحسب 

 وتكرارات مئوٌة نسب فٌها تدخل
 .واحد آن فً

 .ٌحسب متوسط سلسلة إحصائٌة 
  ٌجّمع معطٌات إحصائٌة فً فئات

وٌنّظمها فً جدول وٌمّثلها 
 بمخطط أو بٌان.

 

  ٌمثل بٌانٌا مقدارا معطى بداللة
آخر وٌحكم فٌما إذا كان 
 المقداران متناسبٌن أم ال.

 

 

  ٌجند العالقةtvd  لحل
مشكالت متعلقة بالحركة 

 المنتظمة.
  الوحدات  على ٌجري تحوٌالت
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  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداغوجٌة
 .تناول المقطع

ٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ()حسب توج

المقادٌر المتناولة)بما فٌها 
 السرعة(.

  ٌفسر مدلول متوسط سلسلة
ٌّنة.  إحصائٌة فً وضعٌة مع

  ٌجري حسابات وٌمثل سالسل
 إحصائٌة باستعمال مجدوالت.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلغة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
هذا المستوى  مواصفات حسب

الختامٌة. الكفاءة من
 

 

 


