
 3 من 1 الصفحة

belhocine : https://prof27math.weebly.com  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 المفتشية العامة 

 

 خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط مذكرة منهجية
 عرض األسباب:

مجموعة من النقط المحورية تتعلق  2106/2017سجلت المالحظات الميدانية للسنة الدراسية 
من التعليم المتوسط في الرياضيات تمثلت أساسا في قراءة المنهاج  تنفيذ مناهج الطور األولبصعوبات في 

 على مستوى القسم.وتقويمها وتنظمها الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعّلمات 
وسعيا نحو الفعالية في األداء التربوي مع دخول مناهج الطور وتيسيرا لمهمة األستاذ سبق ما بناء على 

في إطار  ،بادرت المفتشية العامة، 2017/2018التعليم المتوسط حيز التطبيق مطلع السنة الدراسية  الثاني من
خاصة الجدد منهم على الرياضيات ألساتذة لتكون عونا إلى إعداد مجموعة من الوثائق لالتعديل البيداغوجي، 

ت والمخطط السنوي للتقويم المخطط السنوي لبناء التعلماتنفيذ المناهج. تمثلت هذه الوثائق في حسن 
 البيداغوجي والمخطط السنوي للمراقبة المستمرة.

تعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها. لذلك فهي تمثل لألستاذ 
بيعة مات وتنظيمها على مستوى القسم بما يتماشى وطتحت إشراف المفتش أرضية يعتمدها لبناء تدرج التعلّ 

 تالميذه.

المخططات السنوية للسنوات األربعة في التعليم فقد قدمت  المخطط السنوي لبناء التعلماتبالنسبة وثيقة 
المتوسط بحيث كل مخطط يتكّون من مقاطع تعّلمية تستهدف تحقيق مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الدراسية 

لتي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة وفق التصور الذي كما جاءت في المنهاج الرسمي وتعطي مختلف الموارد ا
عّلمي. وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى تورد في الوثيقة المرافقة بخصوص المقطع ال

وعليه فإّن كل مقطع تعّلمي يحتاج إلى  يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاءة الشاملة للسنة بشكل متدرج وسلس.
مات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب بني وينّظم انطالقا منه تدرج تعلّ يفكيك من قبل األستاذ لإعادة ت

وبتوجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة والتي وردت ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخّططات كما يمكنه المدرسي 
 مراجع أخرى.االستعانة ب

 7في كل من السنتين األولى والثانية ويتكّون من  8تكّون من لتعلمات يلبناء االمخطط السنوي نشير إلى أّن 
لمدرسي مقاطع بالنسبة للسنة الثالثة أما بالنسبة للسنة الرابعة التي لن يمسها اإلصالح مع الدخول ا

ى الموارد المعرفية فقط.والذي يشير إلفقد تم إعداد التدرج السنوي للتعلمات  2017/2018  
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 السنة الثانية متوسط:   فيمخطط التعلمات لمثال 
يحّل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية  :التي يستهدفها المقطع التعّلمي األّولالكفاءة 

 .ود أقواسبوجسالسل عمليات بدون أقواس و الطرح و وتوزيع الضرب على الجمع و والقيم المقربة 
 بسيطة. ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية

 للسنة الثانية متوسط من الكفاءة الشاملةتمثل هذه الكفاءة مستوى  مالحظة:
يتناول األستاذ محطات المقطع التعّلمي األّول مع بداية الفصل األّول من السنة الدراسية كما لتحقيق هذه الكفاءة 

ة ثّم التطرق إلى وضعيات هو موضح في المخطط نفسه انطالقا من طرح وضعية انطالقية بالمواصفات المذكور 
تعلمية بسيطة تمكن التلميذ من اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فالتقويم وأخيرا المعالجة 

 .البيداغوجية
فهو يحّدد المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم  المخطط السنوي للتقويم البيداغوجيأما بالنسبة إلى 
حيث نجده وهو بهذا المنظور يواكب مسار بناء التعّلمات  تي يستهدفها المقطع التعّلميمدى اكتساب الكفاءة ال

إلى إضافة معايير للتقويم مركبات الكفاءة الختامية )إرساء الموارد، توظيف الموارد، القيم والمواقف( يجعل من 
 .نفسهأما المؤشرات فقد حّددها بناء على موارد المقطع التعّلمي  الكفاءات العرضية

يعمل األستاذ بهذا المخطط بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أّن مخطط التقويم 
لى الكفاءة التي يستهدفها ثّم  يحدد المعايير والمؤشرات المرافقة يشير في كل مّرة إلى رقم المقطع التعلمي وا 

 لتقويم ذلك المقطع.
 المتوسط التعليم منلفصل األّول من السنة الثانية امثال: 

 ل األولــــــــــالفص 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  .1

واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع 

ع والطرح وسالسل عمليات الضرب على الجم

بدون أقواس وبوجود أقواس. ويوظف مكتسباته 

 في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.

 اكتساب معارف: 
 األقواس )ذهنيا، على ورقة، باستعمال آلة حاسبة(.العمليات على قواعد  -

 جداء كسرين. -

 ر.مقام أحدهما مضاعف لآلخة، جمع وطرح كسرين قارنم -

 نسبية.الد عدااألب يرتت -

 عناصرها.وعّرف على أشكال هندسية الت -

 تحويالت على وحدات قياس مقادير.ال -

 كل منها مركز تناظر. تعّرف على أشكال يقبلال -

 صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي. إنشاء -

 توظيف المعارف:
 ينتج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معيّن. -

 تعمال الخاصة التوزيعية في االتجاهين.يحسب جداء أو مجموع عددين مس -

 يُجري تحويرات على عبارات جبرية خاّصة. -

 يقدّر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة. -

 يحسب مجموعا جبريا معطى. -

يعلّم نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم )باستعمال األعداد النسبية   -
 على الخصوص(.

 واصه.ينشئ شكال هندسيا اعتمادا على خ -

 يحسب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجّسم مألوف باستعمال القاعدة المناسبة. -

 ينشئ نظير شكل، أو يكمل شكل بالتناظر المركزي. -

 يقدّم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي. -

 المواقف والقيم  
 يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. -

بتوظيف القيم المقربة وعمليات  مشكالت يحل .2

جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على 

 أشكال تقبل مراكز التناظر. 

بتوظيف األعداد النسبية  مشكالت يحل .3

على مستقيم وفي المستوي  يوظف فيها التعليم

وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية مألوفة 

حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من 

 خواص التناظر المركزي.
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 ة سليمة.يصوغ ويحرر ويعرض بلغ -

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

 يقدّم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية. -

  التقويم الفصلي

فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على  المخطط السنوي للمراقبة المستمرةبخصوص 
ل به أيضا بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية حسب ما يشير إليه في العمود األخير كشف التلميذ ويتم العم

منه.  غير أّن تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخطط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ واسع النظر في 
 ضبط توقيته بحسب وتيرة تقدم تالميذه في تعّلماتهم.

 متوسطال من التعليممثال في السنة الثانية 
 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 األول
 نهاية شهر نوفمبر

 الطبيعية األعداد باستعمال مشكالت وضعيات تتعلق بحل 

 الضرب والكسور وتوزيع المقربة والقيم العشرية واألعداد

 وبوجود أقواس بدون عمليات وسالسل والطرح الجمع على

 .أقواس

 بسيطة. هندسية إنشاءات علق بإنجازوضعيات تت 

1 

 الثاني
 منتصف فيفري

  وضعيات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات

كسرية وخواص هندسية للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء 

 نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.

 في الحساب الحرفي. مشكالت وضعيات تتعلق بحل 

3 

 الثالث
 بداية ماي

 التناسبية خواص فيها يوظف مشكالت يحل  

  وضعيات مركبة مصاغة ضمن جداول أو مخططات أو

 التناسبية. خواص فيها توظفتمثيالت بيانية 

 .وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع 

4 

  التعلمات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 

والتبادل حولها مع أساتذة آخرين لوثائق متأنية والمعمقة والواعية لهذه انؤكد في األخير على أّن القراءة ال
يساهم بال شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي س ،والسعي إلى استغاللها والحرص على تنفيذ ما جاء فيها

تدريسه أكثر. لألستاذ وفي تحسين أداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع من إيجابية 
وبذلك يكون قد وضع الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه من جهة 

 وبرسالته التربوية من جهة أخرى.
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