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 -1تقديم المادة

 -2المالمح الخاصة
ملمح التلميذ عند تخرجه من السنة الثالثة من التعليم المتوسط :







 -3الكفاءة الختامية
الكفاءة الختامية للسنة الثالثة من التعلم المتوسط :
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 -4المصفوفة المفاهيمية
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 -5مضامين برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوسط
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اإليمان والدعاء
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* فتح مكت

* سورة عبس
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3

احملتوى املعريف للوحدة

النشاطاث املقرتحت

الكفاءاث املستهدفت

العناصر املفاهيميت
املستهدفت للبناء

* اإليمان بانرسم
واألوبياء

* النداء للحج

42
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* الحج وأحكامه

* مواقف من حياة
سيدنا إبراهيم عليه
السالم
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احملتوى املعريف للوحدة

النشاطاث املقرتحت

الكفاءاث املستهدفت

العناصر املفاهيميت املستهدفت
للبناء

* حقىق اإلوسان مه
خالل وثيقت خطبت حجت
انىداع
* السلوك االجتماعي
القويم
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4

احملتوى املعريف للوحدة

النشاطاث املقرتحت

الكفاءاث املستهدفت

العناصر املفاهيميت
املستهدفت للبناء

* فضائل العبادات

* انعمرة وأحكامها

* انمسارعت في
انخيراث

* المثابرة وترك
الكسل

* سىرة انىازعاث
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 -5التوجيهات المنهجية الخاصة

1
2
3

مثل اعتدال المزاج والتهيء العقلي والراحة واالسترخاء.
مثل الترديد أو التسميع أو التلخيص أو رسم الخرائط المعرفية أو
التنظيمات الهرمية أو المصفوفات الخلقية .
مثل االستيعاب ،أو اشتقاق معاني أو دالالت جديدة ،أو ربط
المادة المتعلمة مما هو ماثل في البناء المعرفي ،مثل ربط بمحددات عملية ،تجهيز
ومعالجة المعلومات (المسجالت الحاسية ،الذاكرة قصيرة المدى ،الذاكرة طويلة
المدى).
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أوالً  -تقذيم المادة
التربٌة المدنٌة مادة تعلٌمٌة استراتٌجٌة من بٌن المواد المدرجة فً المناهج التعلٌمٌة.
وتهدف أساسا إلى تنمٌة اإلحساس بالمصلحة العامة واحترام القانون وحقوق اإلنسان ،تقوم على
تكوٌن الفرد تكوٌنا اجتماعٌا وحضارٌاٌ ،ؤهله للعٌش كمواطن صالحٌ ،شعر بمسؤولٌته ،واع
بالتزاماته ،كعضو كامل الحقوق فً المجتمع الذي ٌساهم فً بنائهٌ ،درك ما له من حقوق وما
علٌه من واجبات ،متشبع بشخصٌته الوطنٌة ،متفتح على القٌم العالمٌة ،قادر على التكٌف مع
الوضعٌات ،ومجابهة المشاكل التً تواجهه فً حٌاته الٌومٌة.
وتهدف فً هذا المستوى إلى تدعٌم وتعمٌق المكتسبات القبلٌة المتعلقة بواجبات المواطنة والسلوك
الدٌمقراطً ،وحسن االتصال والتواصل واكتشاف العالقة ببعض المؤسسات الوطنٌة والعالمٌة.
ثانيا  -المالمح الخاصة
(انكفاءة انىهائيت)
فً نهاٌة السنة الثالثة من التعلٌم المتوسطٌ ،توقع من المتعلم أن ٌكون قادرا على توظٌف
مكتسباته المعرفٌة والسلوكٌة فً المجاالت التالٌة :
 العالقة بالمؤسسات العمومٌة والخدماتٌة. السلوك الدٌمقراطً فً الحوار واالنتماء إلى الجمعٌات والهٌئات المنتخبة. اإلعالم واالتصال والتواصل. العالقة القانونٌة للمواطن مع غٌره والتأمٌن على حٌاته. ترشٌد االستهالك. عالقة الجزائر بالمجتمع الدولً من خالل بعض المؤسسات الوطنٌة والدولٌة.ثالثا ـ الكفاءات المستهذفة
ٌتوقع من المتعلم خالل هذا المستوى أن ٌكون قادرا على :
 إبررررراز عالقررررة المررررواطن برررربعض المؤسسررررات العمومٌررررة والخدماتٌررررة ،كالوالٌررررةوصندوق الضمان االجتماعً.
 المحافظة على األمالك العمومٌة واحترام الملكٌات الخاصة. ممارسة الحوار البناء والنقد الموضوعً فً قضاٌا الحٌاة ،وتقبل الرأي المخالف. تحمل المسؤولٌة فً إطار االنخراط فً الجمعٌات. تحدٌد دور وسائل اإلعالم واالتصال فً التوعٌة والتثقٌف ،والتعامل اإلٌجابً معها. تحدٌد العالقة بٌن المواطن والقانون ،وااللتزام باحترامه واللجوء إلٌه لفض النزاعات. إبراز آثار التغذٌة الناقصة وتخطٌط الرواتب الغذائٌة السلٌمة. توظٌف قواعد استخدام الطاقة وترشٌد االستهالك. إبررراز عالقررة الجزائررر بررالمجتمع الرردولً ،مررن خررالل بعررض المنظمررات الوطنٌررةوالعالمٌة ،وحسن تمثٌلها فً الخارج.

44

انـىاليـت
األمالك انعمىميت

المؤسسات العمومٌة والخدماتٌة

انضمان االجتماعي
انـحـــىار

رابعا  -المصفىفة المفاهيمية

الحٌاة الدٌمقراطٌة

انجـمــعـياث
انمجهش انشعبي انىالئي

وصائم االتصال
وصائم اإلعالو

اإلعالم واالتصال

مه وصائم اإلعالو انتثقيفيت

انمىاطه وانقاوىن
اآلفاث االجتماعيت وانقاوىن

المواطن والقانون

انمجانش انقضائيت
انتغذيت أصاس انصحت

انمـاء هـى انحـياة

المواطن واالستهالك

انطاقت مادة حيىيت
انهالل األحمز

انجزائزي

الجزائر والمجتمع الدولً

مىظمت انيىويضيف
تمثيم انجزائز في انخارج
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الكهرباء -الغاز -البترول

خامسا -المضامين
المجال المفاهٌمً :المؤسسات العمومٌة والخدماتٌة
الكفاءة المرحلٌة  :حسن التعامل مع المؤسسات العمومٌة والخدماتٌة،
والمحافظة على األمالك العامة.
الحجم الساعً  5 :ساعات.
المحتوى المعرفً للوحـدة

الكفاءات
المستهدفة

النشاطات المقترحة

معرفررررررة الوالٌررررررة
كجهررررررررررررراز إداري
تنفٌررررررذي محلررررررً،
ٌسرررررررررٌر شرررررررررؤون
المرررررررواطنٌن فرررررررً
الوالٌة.
األمالك العمومٌة
 ماهٌة األمالك العمومٌة؟ األمالك العمومٌة كثٌرةومتنوعة.
 مرررررا عالقرررررة المرررررواطنباألمالك العمومٌة.

 انطالقررررا مررررن خرٌطررررة الجزائررررراإلدارٌة وخرٌطة الوالٌة ،وبقرراءة
مواد من الدسرتور وقرانون الوالٌرة،
ٌررررررتم اسررررررتنتاج مفهرررررروم الوالٌررررررة،
وعالقتها بالمواطن.

العناصر المفاهٌمٌة
المستهدفة للبناء
 التنظٌم اإلداري الوالً المجلررررس التنفٌررررذيللوالٌة
 المدٌرٌات الوالئٌة -المصالح الخارجٌة

التمٌٌررررررررررز بررررررررررٌن  -اعتمررادا علررى بعررض المررواد مررن
األمرررالك الخاصرررة الدسررررررررتور ،والقررررررررانون المتعلررررررررق
واألمررررالك العامررررة برررراألمالك العامررررة ،والصررررور ،تررررم  -األمالك الوطنٌة
العمومٌة
والمحافظة علٌها .اسررررررررتخالا مفهرررررررروم األمررررررررالك
 األمرررررررالك الوطنٌرررررررةالعمومٌة ،وأنواعها.
 وبأمثلررة مررن الواقررع ٌتوصررل إلررى الخاصةضرورة االلترزام بالمحافظرة علٌهرا
باعتبارها ذات منفعة عامة.

الضمان االجتماعً
بٌان أهمٌة الترأمٌن
 مرررررررررررا هرررررررررررو الضرررررررررررمان فررً حٌرراة المررواطنالعامررل والحرفررً،
االجتماعً؟
والعمررررررررل علررررررررى
 من ٌستفٌد من خدماته ؟االشتراك فٌه.
 كٌف ٌتم تموٌله ؟ ما أهمٌته بالنسبة للفردوالمجتمع ؟

 انطالقا من ورقة العالج وقرانونالتأمٌنرررات االجتماعٌرررة ومجموعرررة
مرررن الصرررور لحررراالت العجرررز عرررن
العملٌ ،تم استنتاج مفهروم الضرمان
االجتمررررراعً ،ومرررررن ٌسرررررتفٌد مرررررن
خدماترررررره ،وأهمٌترررررره االقتصررررررادٌة
واالجتماعٌة.

الوحدة اإلدماجٌة
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 التأمٌنات االجتماعٌة حوادث العمل األمراض المهنٌة العجز المرض الوفاة الوالدة البطالة -التقاعد

المجال المفاهٌمً  :الحٌاة الدٌمقراطٌة.
الكفاءة المرحلٌة  :ممارسة الحوار البناء بحسن االستماع وتوضرٌح األفكرار
وأخررررذ المالحظررررات وإبررررداء الرررررأي واالعتررررراف بحررررق
االختالف ،فً مختلف مواقع الحٌراة بشركل عرام وضرمن
الجمعٌات والمجالس المنتخبة بشكل خاا.
الحجم الساعً  5 :ساعات
الكفاااااااااااااااااااااااءات
المستهدفة

العناصر المفاهٌمٌة
النشاطات المقترحة
المستهدفة للبناء
حسررررررررن االسررررررررتماع –
باسررتعمال الصررور التررً تعبررر عررن وجهرررة نظرررر -األفكرررار-
الحرروار بررٌن األطرافومفاوضررات -االقتناع-التسامح
اجتماعات)
ٌتم استنتاج مفهروم الحوارووقواعرده
وأهمٌته بالنسبة للفرد والمجتمع

المحتوى المعرفً للوحدة

الجمـعٌات
ماهٌة الجمعٌة ؟
 لماذا ٌلجأ األفراد إلىتأسٌس الجمعٌات ؟
 كٌف تتكون الجمعٌة ؟ ما فائدة الجمعٌة بالنسبةللفرد وللمجتمع ؟

تحدٌررررررررررررررررررد دور
الجمعٌررررررات فررررررً
الحٌررررررراة العامرررررررة
للمجتمررع المرردنً،
والعمرررررررل علرررررررى
االنخراط فٌها.

 اعتمادا على بعض مواد الدسرتوروقررررانون الجمعٌرررراتٌ ،ررررتم التعرررررف
علرررى الجمعٌرررات وأنواعهرررا وكٌفٌرررة
تأسٌسها واالنخرراط فٌهرا ،وأهمٌتهرا
فررررً تكرررروٌن الفرررررد وحررررل مشرررراكل
المواطنٌن.

 القانون األساسً الجمعٌة التأسٌسٌة الجمعٌة العامة المكتب المسٌر موارد الجمعٌة المخطرررررررط السرررررررنويللجمعٌة

المجلس الشعبً الوالئً
 ما هو المجلس الشعبًالوالئً ؟

تحدٌررررررررررررررررررد دور
المجلرررس الشرررعبً
الررررررررروالئً فرررررررررً
المراقبة ،والتنمٌة
المحلٌة.

 اعتمرررادا علرررى مرررواد مرررن قرررانونالوالٌرررة ،وقرررانون االنتخابررراتٌ ،رررتم
اسرررررتنتاج كٌفٌرررررة تشررررركٌل المجلرررررس
الشررررررررررعبً الرررررررررروالئً وعالقترررررررررره
بالمواطنٌن.

الحــــــــوار
 ما الحوار؟ كٌف نتحاور؟ -ما فائدة الحوار؟

 -كٌف ٌتم تشكٌله وتنظٌمه ؟

 -ما عالقته بالمواطن ؟

ممارساااة الحاااوار
الماااااااان م لحاااااااال
المشااااااااااااااااااااكالت
المختلف عنها.

الوحدة اإلدماجٌة
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 الهٌئة المنتخبة الرقابة الشعبٌة الصالحٌات تشكٌل المجلس -مٌزانٌة الوالٌة

المجال المفاهٌمً  :اإلعالم واالتصال
الكفاءة المرحلٌة  :معرفة دور بعض وسائل اإلعالم واالتصال فً التوعٌة
والتثقٌف ،والتحكم فً التعامل معها بشكل إٌجابً.
الحجم الساعً  5 :ساعات
المحتوى المعرفً
للوحـدة

الكفاءات المستهدفة

وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل
معرفررررة وظررررائف وسررررائل
وسائل االتصال متنوعة االتصررررررررررررال المختلفررررررررررررةوأهمٌتهررررررررا فررررررررً حٌرررررررراة
 فوائدها كثٌرةالرررررتحكم فرررررً اسررررررتعمالها المررررواطنٌن والررررتحكم فررررً
استعمالها.
ضروري.

وسائل اإلعـالم
ما هو اإلعالم ؟
 وسائل اإلعالم عدٌدة مجاالت اإلعالم كثٌرةكٌف نستفٌد من وسائل
اإلعالم ؟
مااااااان وساااااااائل اإلعاااااااالم
التثقٌفٌة والترفٌهٌة
 المكتبرررررة مرررررن مصرررررادرالمعرفة.
 التلفزٌررررون مررررن وسررررائلالتثقٌف والترفٌه.
 المسررررس وسرررٌلة تثقٌرررفوتوجٌه.
 السٌنما فضاء لإلعالموالترفٌه.
 -كٌف نستفٌد منها ؟

التعرررررررف علررررررى وسررررررائل
اإلعررررررررررررالم المباشررررررررررررررة
والمكتوبررررررة والمسررررررموعة
والمرئٌرررة ،وبٌررران دورهرررا
فرررررً التوعٌرررررة والتوجٌررررره
والتثقٌررررررررررررف ،وحسررررررررررررن
االستفادة منها.

إبررررراز دور المكتبررررة فررررً
التثقٌررف ،ودور التلفزٌررون
والمسرررررس والسررررٌنما فررررً
الحٌررراة الثقافٌرررة والفكرٌرررة،
ومعالجررة مختلررف القضرراٌا
االجتماعٌة.

النشاطات المقترحة
ٌعررررررض مجموعرررررة مرررررن
الصررور لوسررائل االتصررال
المختلفررة وٌتع ررف المررتعلم
علٌهررررررا وعلررررررى أهمٌتهررررررا
الثقافٌررررررررة واالجتماعٌرررررررررة
واالقتصرررررررادٌة وٌتررررررردرب
على استعمالها.
 مرررن خرررالل قرررراءة خبررررمرررررررن مختلرررررررف وسرررررررائل
اإلعررررررالم ،تررررررتم مناقشررررررة
مختلررررف وجهررررات النظررررر
والتحقق من درجرة صرحة
الخبر.

 بمناقشة برنامج القنرواتالتلفزٌونٌررررة ومررررن خررررالل
عررض شرررٌط لمسرررحٌة،
وفررررٌلم وثررررائقً ،وصرررررور
للمكتبرررراتٌ ،ررررتم اسررررتنتاج
أهمٌررة هررذه الوسررائل ،فررً
الترفٌرررره وتوجٌرررره الرررررأي
العام.

الوحدة االدماجٌة
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العناصر المفاهٌمٌة
المستهدفة للبناء
االتصال والتواصل
البرٌدالهاتف النقالالفاكسالشبكة المعلوماتٌةالبرٌد االلكترونً الجرٌدة  -المجلة اإلذاعة  -التلفزٌون الندوة  -الملتقى تحلٌل الخبر الحصة الركن -الفٌلم

 المسرس المسرحٌة السٌنما الفٌلم الشرٌط الوثائقً -األحداث

اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ  :اﻟﻣواطن واﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ :ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻟﻘ ﺎﻧون ،واﻻﻟﺗ زام ﺑﺎﺣﺗراﻣ ﮫ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﺿﺎﻣن ﻷﻣن اﻷﻓراد.
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 5 :ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠوﺣـدة

اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ

اﻟﻣواطن واﻟﻘﺎﻧون
ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ
 ﻻ ﯾﻌذر أﺣد ﺑﺟﮭل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ واطن ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧون،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺣﺗراﻣ ﮫ
 اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛل ﺳواﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون .وﺗطﺑﯾﻘﮫ.اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون واﺟباﻟﻘﺎﻧون
اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻌرﻓ ﺔ ﺧط ورة
اﻟﻣﺧدرات ﺗدﻣر ﺣﯾﺎةاﺳ ﺗﮭﻼك اﻟﻣ واد
اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺿ رة ﺑﺎﻟﺻ ﺣﺔ
ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺧﻣور ﺧطر ﻋﻠﻰرد
ﻰ اﻟﻔ
ﻋﻠ
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎل
ﻊ،وأن
واﻟﻣﺟﺗﻣ
 اﻟﺗدﺧﯾن ﻣوت ﺑطﻲءاﻟﻘ ﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗ ب ﻋﻠ ﻰ
ﻷﺻﺣﺎﺑﮫ.
ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ.
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﺟﮭﺎزاﻻﺳـﺗﺋـﻧﺎف
 اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺗﺷﻛلﻣن ﻋدة ﻏرف ﻣﺧﺗﺻﺔ.
 ﻏرﻓﺔ ﺟﻧﺢ اﻷﺣداث. اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲواﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﻣﺟﻠ س
اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ،ﻛﮭﯾﺋ ﺔ
ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳ ﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ
ﯾﻧظ ر ﻓ ﻲ
ﺎﯾﺎ
اﻟﻘﺿ
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮭﺎ.

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣواد ﻣن
اﻟدﺳﺗور،ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠم
وﺟوب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﺣﺗراﻣﮫ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺿروري ﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد
ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻋ رض ﺷ رﯾط وﺛ ﺎﺋﻘﻲ
وﺟ دول إﺣﺻ ﺎﺋﻲ ﺣ ول ﺿ ﺣﺎﯾﺎ
اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻛﺗﺷ ف اﻟﻣ ﺗﻌﻠم
أﺿ رارھﺎ وأﺧطﺎرھ ﺎ ،وﯾﻘﺗ رح
ﺣﻠوﻻ ﻟﮭﺎ.

ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻋ رض اﻟﮭﯾﻛﻠ ﺔ
اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘﺿ ﺎء اﻟﺟزاﺋ ري،
وﺑﻌ ض اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺻ ﺎدرة
ﻋ ن اﻟﻣﺣ ﺎﻛم ،أو وﺛ ﺎﺋق
ﻗﺿ ﺎﺋﯾﺔ ﺻ ﺎدرة ﻋ ن
اﻟﻣﺟﻠ س اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ،ﯾ ﺗم
اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺟﻠ س
اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ وﻣﮭﺎﻣ ﮫ وﻋﻼﻗ ﺔ
اﻟﻣواطن ﺑﮫ.
اﻟوﺣدة اﻻدﻣﺎﺟﯾﺔ
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اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﯾ ﺔ
اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء

اﻟدﺳﺗور
 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﻣﺧدراتﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻛﺣولاﻟﺗدﺧﯾناﻷﺧطﺎراﻷﺿراراﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎتﺟﻧﺢ اﻷﺣداث اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻐرف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﻛم اﻟطﻌون -اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف

المجال المفاهٌمً  :المواطن واالستهالك
الكفاءة المرحلٌة  :معرفة آثار التغذٌة الناقصة وتخطٌط الرواتب الغذائٌة
وتوظٌف قواعد استهالك الطاقة.
الحجم الساعً 5 :ساعات
المحتوى المعرفً للوحـدة

النشاطات المقترحة

الكفاءات المستهدفة

العناصاار المفاهٌمٌااة
المستهدفة للبناء

تحدٌررررررد العالقررررررة بررررررٌن
التغذٌة أساس الصحة
التغذٌررررررررررة والصررررررررررحة،
 ما هً التغذٌة المتوازنة ؟ ما هً آثار التغذٌة الناقصة؟ والعمرررررل علرررررى تنظرررررٌم ما أهمٌة التغذٌة بالنسبة للفررد النفقات وترشرٌد السرلوكاالسرررررررتهالكً وتجنرررررررب
وللمجتمع ؟
 -كٌف ٌتم ترشٌد االستهالك ؟ التبذٌر.

 اعتمادا علرى شررٌط وثرائقًواللوحرررررررررررررات اإلعالمٌرررررررررررررة
اإلرشادٌة تتعلق بالتغذٌرةٌ ،رتم
اسررررررررتنتاج أهمٌررررررررة التغذٌررررررررة
لإلنسررررررران ،وكٌفٌرررررررة تنظرررررررٌم
النفقات وقواعد االستهالك.

 الوجبة الغذائٌة التغذٌة المتوازنة التغذٌة الناقصة الراتب الغذائً النفقات االستهالك -التبذٌر

الماء هو الحٌاة
معرفررة أهمٌررة المرراء فررً
نسررررتعمل المرررراء فررررً مختلررررف الحٌررررررررررراة ،وتوظٌرررررررررررفالمجاالت.
اإلرشرررررررادات المتعلقرررررررة
المررررراء العرررررذب فرررررً تنررررراقا باسررررررررتعماله اسررررررررتعماالمستمر.
اقتصادٌا وصحٌا.
المحافظررة علررى المرراء محافظررةعلى الحٌاة.

 باسررتغالل شرررٌط وثررائقً أومجموعة من الصور وجرداول
إحصررائٌة ٌ ،ررتم التوصررل إلررى
ّ
أن المررراء العرررذب ثرررروة نرررادرة
ٌتو ّجب وضع خطة للمحافظرة
علٌرره باعتبارهررا ثررروة الغنررى
عنهررررا فررررً مختلررررف مجرررراالت
الحٌاة

 الماء العذبالماءالصالح للشربالندرةالتلوث -األوبئة

معرفة أهمٌة الطاقرة فرً  -باسررتغالل شرررٌط وثررائقً أو
الطاقة مادة حٌوٌة
الحٌرررراة ،والعمررررل علررررى صرررررور أو لوحرررررات إعالمٌرررررة
 ماهٌة الطاقة ؟اسررررررررررررررتعمالها وفقررررررررررررررا توجٌهٌة صادرة من المصرالح
 مصادر الطاقة متنوعةالمختصررةٌ ،ررتم التعرررف علررى
لإلرشادات المطلوبة.
 الطاقررررة مررررادة حٌوٌررررة ومنبررررعأهمٌررررررررة الطاقررررررررة وقواعررررررررد
الرفاهٌة.
استعمالها واالقتصاد فٌها.
 ترشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٌداستهالكهاواستعمالهاضروري

الوحدة اإلدماجٌة
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 الكهرباء الغاز البترول وسائل النقل -الصناعة

المجال المفاهٌمً  :الجزائر والمجتمع الدولً
الكفاءة المرحلٌة  :معرفة عالقة الجزائر بالمجتمع الدولً ،من خالل بعض
المنظمات الوطنٌة والعالمٌة.
الحجم الساعً 5 :ساعات
العناصر المفاهٌمٌاة
المستهدفة للبناء

المحتوى المعرفً للوحـدة

الكفاءات المستهدفة

النشاطات المقترحة

الهالل األحمر الجزائري
 تعرٌف الهالل األحمر الجزائري ؟ ما هً مبادئه ؟ ما هً نشاطاته ؟ ما عالقته بالصلٌب األحمر الدولً؟ كٌف تكون عالقة المواطن بالهاللاألحمر الجزائري ؟

التعرررراون مررررع الهررررالل
األحمرررررر الجزائرررررري،
باعتبراره هٌئررة إنسررانٌة
محلٌرررة تقررروم بعملٌرررات
اإلغاثررررررة والتضررررررامن
الرررررروطنً واإلقلٌمررررررً
والعالمً.

 اعتمرررادا علرررى الصررررورلمختلرررف أنشررررطة الهررررالل
األحمرررر الجزائرررريٌ ،رررتم
التعرررف علٌرره ،واسررتنتاج
خدماترررره ،والعمررررل علرررررى
التعاون معه.

 اإلنسانٌة عدم التحٌز االستقاللٌة التطوع -العالمٌة

الٌونٌسٌف
التعررررررررررررف علرررررررررررى
 تعرٌف منظمة الٌونٌسٌفصندوق األمم المتحدة
 لمرررراذا أوجررررد المجتمررررع الرررردولً هررررذه للطفولة كمنظمرة تهرتمالمنظمة ؟
بشررؤون أطفررال العررالم
 ماهً منجزات هذه المنظمة ؟المحرومٌن.
 -ما عالقة الجزائر بهذه المنظمة ؟

 اعتمررررادا علررررى اتفاقٌررررةحقرررروق الطفررررل ،وشررررعار
الٌونٌسرررررررررٌف ،وصرررررررررور
وعٌنررررررات مررررررن أنشررررررطة
المنظمررررةٌ ،رررررتم التعررررررف
على المنظمة ودورها فً
خدمة أطفال العالم.

 صرررررررندوق األمرررررررمالمتحدة للطفولة
 أطفال العالم رعاٌة األطفالالمحرومٌن
 -رعاٌة األمومة

حسرررررن التعامرررررل مرررررع  -اعتمررررادا علررررى مقرررراالت
مررررررررررررواطنً البلررررررررررررد صحفٌة وصور تعبر عرن
المضرررررررررررٌف قررررررررررروال حاالت تمثٌل الجزائر فرً
الخررررررارجٌ ،ررررررتم معرفررررررة
وسلوكا.
أشررركال التمثٌرررل وطرقررره،
وأهمٌتررره بالنسررربة للررروطن
والمواطن.

 التمثٌرررررررررررررررررررررررررررررررلالدٌبلوماسً
 التظاهرات الثقافٌةوالرٌاضٌة
 المؤتمرات السائح رجال األعمال -الحجاج

تمثٌل الجزائر فً الخارج
 كٌف ٌكون التمثٌل الجزائري فًالخارج ؟
 ما أهمٌة حسن التمثٌل بالنسبةللوطن وللمواطن ؟

الوحدة االدماجٌة
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سادسا  -التىجيهات المنهجية الخاصة
أوال  :استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم
استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم ،هً جملة من الخطط والطرائق المتبعة فً مواقف التعلٌم
والتعلم ،الكتساب خبرة فً موضوع معٌن .وتكون عملٌة االكتساب هذه مخططة ومنظمة
ومتسلسلة ،بحٌث تحدد فٌها المفاهٌم والكفاءات المستهدفة من التعلم ،واستخدام وسائل وتقنٌات
تعلٌمٌة وتعلمٌة معٌنة.
وٌمكن لألستاذ استخدام استراتٌجٌات عدٌدة لتنظٌم خبرات التعلم والمواقف التً ٌتفاعل معها
المتعلم .ونقتصر هنا على ذكر ثالث استراتٌجٌات تعلٌمٌة/تعلمٌة ،هً :
 -1استراتٌجٌة التفاعل الصفً :
تتمٌز بزٌادة دور المتعلم فً عملٌة التعلٌم والتعلم ،وتشمل جوانب متعددة ،أهمها :
 أسلوب طرس األسئلة ،واستقبال اإلجابات. أسلوب الحوار والمناقشة واالستنتاج. -2استراتٌجٌة االكتشاف والخبرة العملٌة :
استراتٌجٌة ترتكز على نشاط المتعلم بصورة رئٌسٌة .فهو الذي ٌنظم ،وٌرتب ،وٌعدّ،
وٌحدّد ما ٌرٌد الوصول إلٌه .وتقتصر هنا مهمة المعلم ،على تنظٌم الموقف واألدوات
والمتعلمٌن ،أفرادا أو مجموعات.
 -3استراتٌجٌة العرض :
تشمل هذه االستراتٌجٌة عدة أسالٌب منها  :الشروس  -العروض التوضٌحٌة والحٌة والمتلفزة)-

عرض األفالم والصور واألشكال  ...وٌرتكز النشاط فٌها على ما ٌقوم به المعلم ،بوصفه منظما
للخبرات التعلٌمٌة.
وفً ضوء هذه التحوالت ،فإن المسعى التربوي فً مجمل أهداف وغاٌات المنهاجٌ ،رمً إلى
بناء شخصٌة المتعلم ،من النواحً العقلٌة والوجدانٌة والمهارٌة والسلوكٌة ،من خالل إكتسابه
كفاءات -اعتمادا على نشاطه الذاتً -تؤهله للتفاعل مع مختلف وضعٌات الحٌاة فً المدرسة
وخارجها.
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ثانٌا  :تسٌٌر وضعٌات التعلم
وضعٌات التعلم المقترحة لتطبٌق المنهاج ،هً الوضعٌات التً ٌكون فٌها المتعلم فً عالقة
تفاعلٌة إٌجابٌة مع مضمون التعلم ،والوسائل المجندة فً كل وحدة تعلمٌة ومعارف وسلوكات).
وتتكون من مجموعة من الخطوات والعملٌات واآلداءات التً تتجسد ضمن الخطوات التالٌة :
 -1وضعٌة االنطالق
 -2وضعٌات مرحلة بناء التعلم
 -3وضعٌة استثمار مكتسبات التعلم
وتتخذ وضعٌات التعلم فً التربٌة المدنٌة أشكاال مختلفة ،تتنوع بتنوع طبٌعة المعارف الخاصة
بكل مجال ،حٌث تضع هذه الوضعٌات المتعلم أمام مهام تتطلب ممارسات ونشاطات فردٌة أو
جماعٌة ،تتحقق خاللها أهداف التعلم تدرٌجٌا ،وذلك بتجنٌد مختلف المكتسبات القبلٌة ومعرفٌة أو
مهارٌة أو سلوكٌة) ،وتوظٌفها تحت إشراف المعلم وتوجٌهه ،تماشٌا والتفاعل الجاري بٌن المتعلم
ومحتوى التعلم.
ثالثا  :استعمال الوسائل التعلٌمٌة
ٌتطلب اكتساب كفاءات المادة فً هذا المستوى استعمال جملة من السندات البٌداغوجٌة،
والوسائل التعلٌمٌة التً ٌنبغً توفٌرها فً كل وضعٌة تعلمٌة ،نذكر منها على الخصوا :
 -1المصادر والمراجع :


القرآن الكرٌم



الحدٌث النبوي الشرٌف



الدستور



قانون الوالٌة



قانون األمالك العمومٌة



القانون المدنً



قانون الجمعٌات



قانون االنتخاب



قانون القضاء



اتفاقٌة حقوق الطفل



نظام الجماعة التربوٌة للمؤسسات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة



قانون الصحة



قانون التأمٌنات االجتماعٌة
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قانون اإلعالم



اتفاقٌة حقوق الطفل



الكتاب المرجعً للتربٌة السكانٌة.

 -2السندات المعلوماتٌة :
الحاسوب  -المسجالت  -األجهزة اإللكترونٌة المختلفة  -الفٌدٌو – االنترنٌت.
 -3السندات السمعٌة/البصرٌة :
وهً السندات المتعلقة بمختلف األجهزة السمعٌة/البصرٌة كاألشرطة واألفالم والشفافات
واألقراا.
رابعا  :تقوٌم التعلم
التقوٌم جزء ال ٌتجزأ من العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة .فهو عبارة عن عملٌة تقدٌر وتقٌٌم
مستمرة تشخٌصٌة ،وقائٌة ،عالجٌة ،شاملة لنواحً نمو المتعلم ،قصد الكشف عن مواطن
الضعف والقوة فً ا لعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،ومدى تحقق النواٌا المستهدفة من العملٌة ،وبالتالً
إصالس وتحسٌن وتطوٌر واتخاذ القرار.
فتقوٌم التعلم المقترس للمادة ،هو التقوٌم الذي ٌقوم على قٌاس أداءات المتعلم خالل مختلف
نشاطاته التعلمٌة ،أو بعدها .وذلك بوضعه أمام وضعٌات إشكالٌة ،ومعاٌنة ردود أفعاله
وتصرفاته ،إلثبات كفاءاته فً حلها.
وفً هذا السٌاق ،فإن التقوٌم الذي ٌمكن اعتماده كأداة لمتابعة المسعى التعلمً للمتعلمٌ ،نبغً أن
ٌتمٌز بما ٌلً :
 ٌهتم بتكوٌن المتعلمٌن ،بإكسابهم ما ٌمكن من مهارات األداء واإلنجاز واإلتقان. ٌشخا طبٌعة الثغرات التعلمٌة من مصادرها وكٌفٌة تذٌٌلها.سن أداءات المتعلمٌن فً عملٌة التعلم.
 ٌح ّ ٌنظم وتٌرة التعلم وفق الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن. ٌكون مستمرا.وتتمثل أدوات التقوٌم فً هذا المستوى فً وسٌلتٌن أساسٌتٌن هما :
 -1االختبارات  :الشفوٌة والكتابٌة واألدائٌة وأقوال وأفعال).
 - 2المالح ة  :تتمثل فً مراقبة سلوك المتعلمٌن داخل المدرسة ،من خالل مؤشرات معٌنة
ضمن وضعٌات إشكالٌة ٌمكن أن تتخذ أشكاال متنوعة.
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خامسا  :النشاطات الالّصفٌة
النشاطات الالصفٌة هً تلك النشاطات التً ٌقوم بها المتعلم خارج القسم ،لممارسة مختلف
مكتسباته فً الوضعٌات والمواقف المناسبة .إما ألغراض تعلٌمٌة جدٌدة أو ألهداف تثقٌفٌة ،أو
ألغراض اجتماعٌة فً أوساط مختلفة.
وهً تمثل امتدادا طبٌعٌا للنشاطات الصفٌة ،تكملها وتدعمها .كما تعد فضاءات مناسبة جدٌدة
للمتعلمٌ ،وظف فٌها كفاءاته المختلفة ،المعرفٌة أو السلوكٌة.
ومن أمثلة على ذلك ،األنشطة التالٌة :
زٌارة المؤسسات العمومٌة الخدماتٌة.

زٌارة الحدائق العامة.

زٌارة مقرات الجماعات المحلٌة.

انجاز بعض الملفات حول :

 التأمٌنات االجتماعٌة. تكوٌن الجمعٌات. أهمٌة الشبكة المعلوماتٌة فً التثقٌف والتواصل. اآلفات االجتماعٌة وأخطارها على الفرد والمجتمع. االستهالك. -الهالل األحمر الجزائري.
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تقديم
ّ
إن التارٌخ فً معناه العام هو ماضً اإلنسان وسجل مسٌرة البشرٌةٌ ،حوي بٌن طٌاته ك ّل
التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة التً مرت بها البشرٌة منذ أن قد ّر
لإلنسان أن ٌترك آثاره على األرض.
فهو ذاكرة الشعوب والحافظ لعبرتها وتجاربها وكفاحها عبر األزمنة والعصور .وتكمن أهمٌة
دراسة الماضً فً أ ّن حاضر اإلنسانٌة ومستقبلها هو فً كثٌر من جوانبه نتاج عوامل وتطورات
تارٌخٌة أدت إلى ما هو علٌه من أوضاع ومشكالت.
واإلنسان فً حاجة إلى فهم جذور تلك األوضاع والمشكالت لالستفادة من خبرة العصور السابقة
فً معالجة الكثٌر من القضاٌا الحاضرة.
فدراسة التارٌخ هً تحقٌق فً الوقائع التارٌخٌة ،وتنظٌم مادتها ومعرفة أسبابها ومدى صحتها،
وإٌضاح تفاصٌلها وتحلٌل الوقائع وتفسٌرها ،والربط بٌن ظواهرها المختلفة ،واستخالص النتائج
منها.
فاإلنسان فً ممارسته للحٌاة ٌنبغً أن ٌجعل فكره فً اتجاهٌن أو بعدٌن:
 -0البعد التارٌخً ،وهو فً ذلك ٌتقٌد بالماضً ،فٌتأمل فً أحداثه
وتفاعالته وٌعتبر بعبره.
 -3بعد الحاضر الذي ٌستطٌع من خالله أن ٌتجاوب مع المشكالت
واألزمات التً ٌواجهها.
وفً ربطه بٌن البعدٌن ٌفسر الحاضر فً ضوء مجرٌات الماضً وٌحضر لبناء المستقبل.
وعلٌهّ ،
فإن منهاج السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط الذي ٌتناول الفترة التارٌخٌة الممتدة بٌن القرن
02م وبداٌة القرن العشرٌن ،تم التركٌز فٌها على ما ٌلً:
 -0العالم اإلسالمً وتأثٌراته الحضارٌة للوقوف على أهم حلقات االتصال بٌن العالم
اإلسالمً وبقٌة العالم الخارجً.
 -3الخالفة اإلسالمٌة العثمانٌة وإبراز قضٌة التوازن مع العالم األوروبً وإبعاد خطره العسكري.
 المحافظة على البنٌة الحضارٌة والوحدة الروحٌة والترابط الثقافً لألقطار العربٌة واإلسالمٌة. إقرار نوع من التعاٌش القائم على تعامل محدّد بٌن الملل واألدٌان والقومٌات فً إطار الوحدةالعثمانٌة.
 -2الدولة الجزائرٌة  :إلبراز تشكل الدولة الجزائرٌة مع بداٌة القرن 06م وتحدٌد معالم
الوطن المستقل والمتمٌّز الذي تستند طبٌعة كٌانه السٌاسً ونوعٌة عالقاته الخارجٌة
إلى بعدٌن :
 بعد تكاملً تعاونً فً إطار الخالفة اإلسالمٌة. -بعد توازنً دفاعً إزاء الدول األوروبٌة كان للجزائر فٌه دور فاعل.
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أهداف تدريس مادة التاريخ في السنة الثالثة من التعليم المتوسط :
ٌهدف تدرٌس مادة التارٌخ فً هذا المستوى إلى :
 -0ضبط الفترات التارٌخٌة الكبرى التً تمت دراستها ،بتوقٌع أهم فواصلها على خط زمنً
المقرر داخل إطاره الزمنً تحكمه معالم بارزة وتوجهه فً
ٌساعد على وضع الموضوع
ّ
مجاله المعلوم.
 -3تعزٌز معلومات التلمٌذ التارٌخٌة بحقائق ووقائع حول الغزو المغولً والحروب
الصلٌبٌة ،ونهاٌة الدولتٌن العباسٌة والموحدٌة وما نتج عن ذلك من تغٌٌر فً خرٌطة
العالم اإلسالمً وفً عالقته بالغرب المسٌحً.
 -2معرفة أثر المنتوج الحضاري اإلسالمً فً النهضة األوروبٌة ،وسبل االستفادة
واالقتباس منه وطرق تطوٌر هذا التراث ،وما تبع ذلك من تغٌٌر فً جمٌع مظاهر الحٌاة
تحول على مستوى اإلنسانٌة جمعاء.
ومن ّ
 -4اإلطالع على المفاهٌم التارخٌة الجدٌدة التً أفرزتها نتائج الكشوفات الجغرافٌة
والتطورات التً تبعتها نتٌجة ما أحدثته من تغٌٌرات على خرٌطة العالم.
 -5إدراك العالقة بٌن مفاهٌم تارٌخٌة محورٌة كـ "الوحدة والقوة" و"التفكك واألطماع" من
خالل تتبّع تارٌخ المغرب منذ االنقسامات السٌاسٌة إلى غاٌة نشأة الدولة الجزائرٌة
الحدٌثة.
 -6اكتساب التلمٌذ معلومات حول االمتداد العثمانً وما نتج عن ذلك من تغٌّر فً العالقات
المتوسطٌة ،والقدرة على الفهم السلٌم للصراع البحري والغزو اإلسبانً والبرتغالً.
 -7اكتشاف حلقات االحتالل الفرنسً للجزائر ،وإبراز دور المقاومة الشعبٌة فً تجسٌد
معانً البطولة والتضحٌة من أجل الوطن واعتبارها مثاال لالعتزاز بمقومات أمته
وواجب الدفاع عنها.
 -8االستعمال األوفى للمعٌنات (صور ،نصوص ،خرائط  )...وتوظٌفها كوثائق شاهدة تنقلنا
من موضوع التارٌخ إلى المعرفة التارٌخٌة ،وجعلها من صمٌم المادة التً ال ٌت ّم العمل
إال بها.
 -9تعوٌد التالمٌذ على التعبٌر الشفهً والكتابً باستخدام مفردات سلٌمة المعنى والداللة فً
تفسٌرهم للمفاهٌم التارٌخٌة المدروسة وجعلها من األساسٌات التً تختم بها مرحلة الدعم
والتع ّمق (الدورة المركزٌة فً التعلٌم المتوسط).
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كفاءة ختامية
معرفة ماضينا في العصر الحديث اعتساز بإسهامات أمتنا في بناء الحضارة
اإلنسانية وتىطيد العالقة الىدية بين الشعىب
ك .مرحلية

ك .مرحلية

ك .مرحلية

فهم العالقة بٌن مكانة األمة
على خط الزمن ومدى
تأثٌراتها الحضارٌة

كشف وسائل الوصول إلى
الحقائق التارٌخٌة وتفسٌرها
بما ٌخدم مصالح األمة
ووحدتها

تحدٌد العناصر التً مكنت
الدولة الجزائرٌة من تبوء
مكانة مرموقة فً العصر
الحدٌث

ك .قاعدية

ك .قاعدية

ك .قاعدية

 -0تتبع األحداث التارٌخٌة
والمنجزات الحضارٌة فً
شرق وغرب العالم اإلسالمً
منذ القرن 02م وضبطها على
خط الزمن.
 -3قراءة الخرائط التارٌخٌة
والشواهد الحضارٌة ورصد
عالقات العالم اإلسالمً
بالعالم الخارجً سلبا وإٌجابا.
 -2استعمال مفاهٌم تارٌخٌة تدل
على استٌعاب الوقائع التً
مٌزت نهاٌة العصر الوسٌط
وطالئع العصر الحدٌث.

الوحدة األولى
العالم اإلسالمً وتأثٌراته
الحضارٌة من ق 02إلى ق.05

 -0القراءة اإلٌجابٌة للمعارف
التارٌخٌة والمنجزات
الحضارٌة.
 -3معرفة معالم بارزة محد ّدة
لإلطار الزمانً والمجال المكانً
لدول المغرب فً الفترة ما بٌن
الوسٌط والحدٌث.
 -2التعبٌر بلغة تارٌخٌة واضحة
عن الظروف التً جمعت
الجزائر بالدولة العثمانٌة
وربطها باألوضاع المتوسطٌة
والعالمٌة.

الوحدة الثانية
الخالفة العثمانٌة والجزائر
بٌن القرنٌن 05م و 07م.
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 -0التوصل إلى بناء مفهوم األمة من
خالل مراحل تكون الدولة
الجزائرٌة الحدٌثة والمكانة التً
كانت تحتلها.
 -3تحصٌل قدر من المعلومات
تساعد على التعبٌر بمفردات
تارٌخٌة بسٌطة عن مفهوم
العالقات المتوسطٌة.
 -2التمعن فً النتائج المترتبة عن
عالقة القوي بالضعٌف كإقدام
فرنسا على احتالل الجزائر
واستماتة األمة الجزائرٌة فً
الدفاع عن كٌانها.

الوحدة الثالثة
ما

الدولة الجزائرٌة الحدٌثة ومقاومة
االحتالل.
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النشاطــات

العناصر المفاهيمية المستهدفة

 -0تتب ّع األحداث التارٌخٌة  -0دراسة نصوص ووثائق تارٌخٌة حول سقوط بغداد – البوٌهٌٌن – السالجقة – األعاجم –
والمنجزات الحضارٌة فً شرق تداعٌات الخالفة العباسٌة فً أدوارها الخٌرة التتار – المغول – عٌن جالوت – الشٌوعٌة –
وغرب العالم اإلسالمً بٌن ق02م – وتوسع رقعة العالم اإلسالمً ما بٌن القرنٌن الفنون اإلسالمٌة – دار الحكمة – نظام الملك –
بٌمارستانات – حركة الترجمة – معركة حطٌن –
13م15-م.
05م.
 الوقوف على معطٌات ذات داللة تتصل الصلٌبٌون – بٌت المقدس – الممالٌك – الممالٌكبالتبادل الحضاري فً ظل االتصال باألمم البحرٌة – الممالٌك البرجٌة ...
 ملوك الطوائف  -بنً األحمر – قصر الحمراء -األخرى؛ هجمات المغول ،الصلٌبٌٌن...
 استخالص حقائق تارٌخٌة على ضوء منهجٌة غرناطة  -الموشحات – محكمة المٌاه – جامععمل التلمٌذ التارٌخٌة فً استغالل مختلف قرطبة -الجامعات  -ابن رشد-ابن زٌدون  -قشتالة –
الوثائق الممكنة (خرائط تارٌخٌة ،نصوص )...آراغون – محاكم التفتٌش.
تبرز جوانب التصدي والمواجهة.
حركة طرد المسلمٌن (االسترداد) الثغور – نجدة
 .3قراءة الخرائط التارٌخٌة والشواهد  -3دراسة واستقرار مضمون نصوص وخرائط نازحً األندلس ...
تارٌخٌة حول ملوك الطوائف فً األندلس،
الحضارٌة ورصد عالقات العالم
ومظاهر التجزئة فً دول المغرب اإلسالمً
اإلسالمً بالعالم الخارجً سلبا
آنذاك.
وإٌجابا.

الكفاءات القاعدية

الوحدة التعلمية األولى  :العالم اإلسالمي وتأثيراته الحضارية ما بين 13م و15م
الكفاءة المرحليــة  :فهم العالقة بين مكانة األمة على خط الزمن ومدى تأثيراتها.
الحجــــم الساعــــــي  10 :ساعات
المحتويات المعرفية

 -0المشرق اإلسالمي أواخر العهد
العباسي :
 الصليبيون المغول -العثمانيون

 -2المغرب اإلسالمي ما بعد
الموحدين :
أ .اإلمارات األندلسية.
ب .دول المغرب :
 المرينيون الحفصيون -الزيانيون

نشاطات إدماجية للوحدة
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استخالص الحقائق المرتبطة بالمنجزات
الحضارٌة فً األندلس من خالل صور ووثائق،
والوقوف على حركة إبعاد المسلمٌن وطردهم
من قبل الممالك المسٌحٌة فً الحوض الغربً
للبحر األبٌض المتوسط على ضوء وثائق ...
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  :اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺟزاﺋر )ق15م – ق 17م(
اﻟﻛـﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﯾــﺔ  :ﻛﺷف وﺳﺎﺋل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ.
اﻟﺣﺟــم اﻟﺳﺎﻋــﻲ  08 :ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ

اﻟﻧﺷﺎطــﺎت

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ

ﺳﻼطﯾن آل ﻋﺛﻣﺎن – ﻓﺗﺢ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ – إﺳﻼﻣﺑول
 -1اﻟﻘراءة اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرف
 -1اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ :
وﺳﻧدات
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻧﺻوص
واﺳﺗﻐﻼل
دراﺳﺔ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺧﻼﻓﺔ – اﻟﻔﺎرﻣﺎن – اﻟﺑﺎب اﻟﻌﺎﻟﻲ – اﻟﺻدر اﻟﻌظم –
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺟزات اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ.
أ /اﻟﺳﻼطﯾن اﻷﺗراك
اﻵﺳﺗﺎﻧﺔ – اﻟﺑﻠﻘﺎن – اﻟﻘرم – اﻻﻧﻛﺷﺎرﯾﺔ –
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.
ب /ﻧﺷر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أوروﺑﺎ :
 -2ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﺎﻟم ﺑﺎرزة ﻣﺣدد ّة ﻟﻺطﺎر  -ﺗﺣدﯾد أھم ﺳﻼطﯾن آل ﻋﺛﻣﺎن وإﻧﺟﺎزاﺗﮭم ﻓﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻷوروﺑﯾﺔ – اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ –
 ﻓﺗﺢ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ.اﻹرﺳﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺑﺷﯾرﯾﺔ – اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ – اﻟﻘوﻣﯾﺎت –
ﺧﻼل
ﻣن
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺎﻟم
وﺣدة
ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻔﺎظ
ﻟدول
اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ
واﻟﻣﺟﺎل
ﺎﻧﻲ
اﻟزﻣ
.
ﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن
 اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺧﻼﻓﺔ إﻟﻰ ااﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ – اﻟﺛﻐور – اﻟﻣراﺑطﺔ – اﻟﺟﮭﺎد
اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺻوص ووﺛﺎﺋق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف ﻓﯾﯾﻧﺎ. اﺳﺗﻘراء ﻣﻌطﯾﺎت ﻟوﺣﺔ زﻣﻧﯾﺔ وﺧراﺋط اﻟﺑﺣري – اﻷوﺟﺎق – اﻟﺑﺎﯾﻠك – اﻟﻛراﻏﻠﺔ –ج /اﻟوﺣدة واﻟﺗراﺑط ﻓﻲ ظل اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟوﺳﯾط واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث.
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺑرز ﺳﯾر اﻟﻔﺗوﺣﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺑﺎﯾﻠرﺑﺎي – اﻷﻣﯾرال – اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺔ –
اﻟﺟدﯾدة :
 -3اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻠﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻋن واﻓرﯾﻘﯾﺎ ...
 .ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣد ّ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ.
اﻟﻣﺧزن – اﻟﻣﺣﻠﺔ – اﻟدﻧوش -اﻟﻠزﻣﺔ – اﻟطرﯾﻘﺔ –
 .اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻹﺳﻼم
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺔ  -ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ ﺻﻣﺎء زواﯾﺎ – اﻟﺷﺎذﻟﯾﺔ – اﻟدرﻗﺎوﯾﺔ – اﻟﻘﺎدرﯾﺔ – اﻟرﺣﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ورﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ...
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن.
– اﻟﻣوﻟوﯾﺔ – اﻷوﻗﺎف – اﻟطواﺋف اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ –
 -2اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون :
واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
 اﺳﺗﻐﻼل ﺻور ووﺛﺎﺋق ﺗﺑرز دور اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾون – اﻟﻔﺣص ...اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط
أ .اﻟﺗﺣرش اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ واﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
...
اﻟﺳواﺣل اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ.
 ﻗراءة واﺳﺗﺧﻼص ﻣﻌطﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔب .ﻋﺟز دول اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻌﮭد
اﻟﻐزو.
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ...
ج .اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.
د .اﻟزﯾﺎﻧﯾون واﻷﺗراك.
ه .اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري
واﻟﻌﺳﻛري.
و .ﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ي .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
ﻧﺸﺎطﺎت إدﻣﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠوﺣدة
ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺿﻣن ﻣﺳﻌﻰ ﻣﺗﻌد ّ د اﻟﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل وﻗراءة ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺧرى )ﺻور،
ھﺟرة ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻷﻧدﻟس ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﻣﺧططﺎت  (...ﺗﺑرز ﻣﺣﻧﺔ ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻷﻧدﻟس وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﯾش وھﺟرﺗﮭم ﻧﺣو اﻟﻣدن اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ إزدھﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ،ﯾﺗم ّ ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
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الوسائل السمعية البصرية:
وهً ك ّل الوسائط والمعٌنات المتعارف علٌها ،التً تحمل الرسالة من المرسل إلى المستقبل
تخاطب حواس المتعلّم ،تستعمل متكاملة مع المحتوى الدراسً للمادة لتزٌده وضوحا ،تساعد على
التعلّم الفعال وتعد عنصرا أساسٌا من عناصر المنهاج ،وتشمل فً مادة التارٌخ :
 الوسائل البصرٌة ،الوسائل السمعٌة ،السمعٌة البصرٌة ،المجسمات ،الشرائح ،الوثائقوالنصوص التارٌخٌة والمتاحف ،المعرض والنوادي المدرسٌة ،الرحالت التعلٌمٌة
والدراسات المٌدانٌة.
الوسائل الخاصة بتطبيق منهاج السنة الثالثة متوسط :
 -0الخرائط التارٌخٌة :









التطور السٌاسً للمشرق االسالمً من القرن 02م إلى القرن 05م.
خرائط
ّ
خرٌطة سٌر الحمالت الصلٌبٌة ،توزٌع اإلمارات الصلٌبٌة بالشام.
خرٌطة الفتوحات العثمانٌة فً أوروبا.
خرٌطة الخالفة االسالمٌة العثمانٌة.
خرٌطة سٌر الغزو اإلسبانً-البرتغالً للسواحل المتوسطٌة واألطلسٌة.
خرٌطة الجزائر السٌاسٌة واإلدارٌة فً القرن السادس عشر.
خرٌطة مراحل االحتالل الفرنسً للجزائر.
خرٌطة دولة األمٌر عبد القادر.

 -3الوثائق والنصوص التارٌخٌة وتشمل المصادر والمراجع األساسٌة والعامة التً
تناولت الفترة بالدراسة.
 -2التراجم ،السٌر ،الصور ،اللوحات ،والبطاقات التارٌخٌة ،واألطالس التارٌخٌة.
 -4األشرطة الوثائقٌة التارٌخٌة ،األقراص المضغوطة ذات العالقة بالوحدات المدروسة.
 -5المتاحف الوطنٌة والجهوٌة ،النوادي والمعارض المدرسٌة وك ّل المنجزات فً إطار
بٌداغوجٌة االكتشاف واألنشطة الالصفٌة.
لٌس الهدف من اكتساب الكفاءة هو فقط تحدٌد للسلوك المرغوب وإنّما هو سلوك ٌنشأ منه
موضوع التعلم ؛ وتت ّم به صناعة وضعٌاته وصٌاغتها ،وهو المعٌار فً مجال القٌاس والتقوٌم .إنّها
الصورة التً تعبر عن تفاعل عناصر العملٌة التدرٌسٌة داخل اإلطار الكلً الذي تنتمً إلٌه وتستمد
منه مقوماتها وخصائصها .وتعمل فٌه سواء كان ذلك على مستوى المواد الدراسٌة أو المرحلة
التعلٌمٌة الواحدة أو كافة مستوٌات العمل التربوي.
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الكفاءات واألهداف والتقويم :
 التهدف المناهج إلى إكساب التالمٌذ قدرا من الحقائق والمعلومات دون غٌرها مناألهداف التربوٌة األخرى ،وإنّما تعمل على إكساب التالمٌذ القدرة على التحلٌل
والمقارنة والخروج بتعمٌمات إضافة إلى القدرة على التفسٌر والبحث واالستنتاج.
 ٌرتبط نجاح المنهاج وفً مادة التارٌخ أساسا فً مدى ما ٌكتسبه التالمٌذ من مٌولواتجاهات ومهارات جدٌدة ومعلومات وظٌفٌة وأسالٌب التفكٌر النقدي السلٌم.
 ّإن القٌمة التربوٌة للتارٌخ المدرسً هً فً جعل المعلومات أداة لبلوغ أهدافه وتثمٌنها،
خاصة ما ارتبط بحاجات الفرد االجتماعٌة والنفسٌة.
المدرس من وضع خطة ٌجتمع حولها القسم لتنفٌذ المنهج ،بحٌث تقوم
ومثل ذلك ما ٌقوم به
ّ
ك ّل وحدة على التً سبقتها وهً الصٌغة التً ٌطلق علٌها  :طرٌقة "األداء" المنهجً والتً ٌقصد
بها ّ
أن النجاح فً المنهج الدراسً ال ٌحد ّد بطول المدة الزمنٌة التً قضاها التلمٌذ فً دراسة منهج
معٌن كأن ٌقول مثال  :لقد درست التارٌخ لمدة أربع سنوات ،بل بمستوى اإلجادة الذي أمكنه تحقٌقه
فً مجال دراسته للوقائع واألحداث التارٌخٌة.
مفهوم األداء  :هو ك ّل فعل أو عمل أو إنجاز ٌقوم به الفرد فً مجال ما .وٌتض ّمن مهارات ٌصعب
قٌاسها باالختبارات الشفوٌة أو المقال الرتباطها بالنواحً النظرٌة للمعرفة؛ أما اختبارات األداء
فتقٌس القدرة على تطبٌق المعرفة.
مثال  :قد ٌعرف التلمٌذ رسم خط زمنً بمقٌاس من الناحٌة النظرٌة ؛ ولكنه ال ٌستطٌع ذلك من
الناحٌة العملٌة ألنّها تتطلب تدرٌبات الكتساب مهارات تم ّكن الفرد من القٌام بالعمل المطلوب –
الطرٌقة والناتج -هذا ما تركز علٌه االختبارات من هذا النوع .وتستخدم فً مجاالت:
 تقٌٌم الذات ،وتقدٌر المٌول واالتجاهات. التنبؤ بالنجاح مستقبال فً وظٌفة ما. -تستخدم فً التجارب العملٌة.
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 -1تقديم مادة الجغزافيا في السنة الثالثة من التعليم المتىسط
ٌنطلق منهاج الجغرافٌة فً السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط (طور الدعم والتعمٌق) من
المكتسبات الق بلٌة للمتعلمٌن ،باعتماد نفس مبدأ مستوى التنمٌة فً مواصلة دراسة بقٌة القارات
(أوقٌانوسٌة ،أوروبا ،افرٌقٌا) ،وٌرمً المنهاج الى تزوٌد المتعلمٌن بالمفاهٌم األساسٌة والعناصر
التً تفسر خصائص السكان والتنمٌة بالنسبة لكل قارة ،وكذا البلدٌن المدرجٌن كنماذج من قارتً
أوروبا وافرٌقٌا:
 ألمانٌااا :دولااة ناامن القااارة األوروبٌااة ،كنمااوذج لاادول ال اامال (الاادولالمتطورة).
 نٌجٌرٌااا :كدولااة افرٌقٌااة تصااة بكثاارة السااكان ،ووفاارة البتاارول تاازالتعانً من م اكل معٌقة على التنمٌة.
أ -أهداف الجغرافٌا فً السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط :
 تمكٌن المتعلمٌن من فهم ممٌزات القارات من خالل التعرة على تنوع وتباٌن
المظاهر الجغرافٌة فٌها.
 تمكٌن المتعلمٌن من فهم العالقة بٌن اإلنسان وبٌئته ،من خالل التعرة على أسالٌب
استفادة ا نسان من الموارد الطبٌعٌة وإمكانات المحٌط.
 اإللمام بالمفاهٌم الجغرافٌة المتعلقة بالسكان والتنمٌة ،مثل :التقدم ،التخلة،
التصنٌع ،الزراعة ،ا نتاج ،الفقر ،ا قتصاد ،الموارد الطبٌعٌة.
 التدرٌب على توظٌة األدوات البٌداغوجٌة الخاصة بمادة الجغرافٌة (خرائط،
صور ،نصوص ،بٌانات).
 التدرٌب على لغة الخرٌطة ومصطلحات المادة قصد التعبٌر ال فوي والكتابً
ب كل منهجً
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 ملمح التخرج في السنة الثالثة من التعليم المتوسط
الكفاءات

المجال

المعرفً اكت اة مظاهر التباٌن والتنوع فً القارات ،من خالل روح قائمة على تقاطع
المعطٌات التارٌخٌة والطبٌعٌة والثقافٌة والدٌموغرافٌة وا قتصادٌة.
 ربط العالقة بٌن ا نسان والبٌئة وصو إلى تقٌٌم الوسط الطبٌعً
والب ري.
 توظٌة المفردات والمفاهٌم والمصطلحات الجغرافٌة ب كل سلٌم.


التعلٌق على وثٌقة (نص– خط بٌانً– خرٌطة):
 اٌجاد معلومات (معاٌنة – اكت اة األهم – تقدٌم روح). استقراء الخرائط والصور البٌانات والنصوص فً معالجة ونعٌات جغرافٌةمتعلقة بالسكان والتنمٌة.
 -كتابة فقرة من خالل معلومات الدرس او وثائق معطاة.

 تنظٌم ا تصال ال فوي والكتابً:
 التدخل بعبارات فوٌة كاملة. تنظٌم الواجب أو العرض ب كل منهجً.المنهجً  -تنظٌم الواجب وفق مخطط متناسق.

التوثٌق:

– استعمال الكتاب ومراجع أخرى.
 تنظٌم وثائق ملة أو عرض ب كل منظم.الم اركة فً القسم :

 التدخل بن اط وب كل اٌجابً. طلب المساعدة عند اللزوم. اتخاذ المبادرات. التمتع بحس نقدي. ا ستقاللٌة والمسؤولٌة.المساهمة خارج القسم:

 تقدٌم عمل كتابً. إعداد النصوص المطلوبة.السلوكً  -احترام مواعد تقدٌم الواجبات المنزلٌة.
 الم اركة فً التقوٌم الذاتً ب كل نقدي. -المطالعة فً اطار المنهاج المقرر وخارجه.
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لوحة قٌادٌة :اعتماد مبدأ الكفاءة فً تنظٌم المنهاج

الوحدة التعلمٌة : 51
أوقٌانوسٌا
(أرخبٌل قاري)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الوحدة التعلمٌة : 54
افرٌقٌا (قارة مؤهلة للنمو)

الكفاءة المرحلٌة : 4
 استخالص عوائقالتنمٌة فً قارة افرٌقٌا
المؤهلة للنمو بثرواتها
المتنوعة.

الوحدة التعلمٌة : 55
جنوب افرٌقٌة

الكفاءة المرحلٌة : 5
 التعرف على ممٌزات جنوبافرٌقٌة واكتشاف مظاهر
التنمٌة فٌها.

الكفاءة الختامٌة :
اكتشاف وتفسٌر التباٌن والتنوع فً مجال السكان والتنمٌة فً كل من قارة :أوقٌانوسٌا– أوروبا– افرٌقٌا ونماذج بلدان مختارة
منها لفهم المشاكل التً تطرحها التنمٌة فً عالم الٌوم.

الكفاءة المرحلٌة : 2
 التعرف على التباٌنوالتنوع فً قارة أوروبا،
واستخالص عوامل التكتل
فً بناء الوحدة االقتصادٌة
األوروبٌة.

الوحدة التعلمٌة : 52
أوروبا (قارة التنوع
والوحدة

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الكفاءة المرحلٌة : 1
 التعرف على ممٌزاتأوقٌانوسٌا ،وتحدٌد مظاهر
التنوع والتباٌن فٌها.

الكفاءة المرحلٌة : 3
 التعرف على مظاهر القوةاالقتصادٌة أللمانٌا كنموذج من
الدول األوروبٌة المتطورة.

الوحدة التعلمٌة : 53
ألمانٌا (القوة االقتصادٌة)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)
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الحجم الساعً وتوزٌعه على وحدات التعلم :

النشاطات
 اساتعمال الخرٌطااة السٌاساٌة والطبٌعٌااة لتحدٌاادأهم الجزر التً تتكون منها أوقٌانوسٌة.
 ترجماااة المعطٌاااات العددٌاااة وا حصاااائٌة إلاااىعبارات ذات د لة على ممٌزات أوقٌانوسٌة.
 توظٌة خرٌطة الساكان لتحدٌاد مراحال تعمٌارأوقٌانوسٌة.
 اسااااتغالل خاااارائط السااااكان لدراسااااة الظاااااهرةالساااااكانٌة ،وتحدٌاااااد العوامااااال المتحكماااااة فاااااً
توزٌعهم.
 اسااتقراء خااارائط اقتصاااادٌة وساااكانٌة للتعااارةعلى تنوع الن اط ا قتصادي فً أوقٌانوسٌة.
 تحلٌاااال معطٌااااات احصااااائٌة تخااااص مسااااتوىالتنمٌااة فااً أوقٌاونوسااٌة وانعكاسااات ذل ا علااى
معٌ ة السكان.
 توظٌاااة خااارائط طبٌعٌاااة واقتصاااادٌة لتحدٌاااداألقالٌم و رح ممٌزات كل منها.

العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
 الموقع الجغرافً أرخبٌل جزر أهمها ( :أوسترالٌا – نٌوزٌلندة). المساحة  -عدد السكان – الكثافة. مدى الحٌاة  -نسبة وفٌات األطفال : السكان األصلٌون  -الهجرات األوروبٌة نسبة السكان بالنسبة لسكان العالم. الكثافة السكانٌة ومراكز التجمع السكانً. العوامل المتحكمة فً توزٌع السكان  :عوامل تارٌخٌة وطبٌعٌة. مظاهر التنمٌة فً كل من :أوسااااترالٌا ونٌوزٌلناااادا ( :الزراعااااة – الصااااناعة – تربٌااااة الموا ااااً –
التجارة).
 المستوى المعٌ ً. -ا قلٌم ا قتصادي.

الحجم الساعً األسبوعً لمادة الجغرافٌة هو ساعة واحدة  1سا أسبوعٌا ،وٌقدر الحجم الساعً السنوي للمادة ( 35سا) ،توزع كما ٌلً :
الوحدة التعلمٌة  : 51أوقٌانوسٌا.
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على الممٌزات العامة ألوقٌ انوسٌة وشرح مظاهر التنوع والتباٌن فٌها.
الحجم الساعً  55 :ساعات.
الكفاءة القاعدٌة
المحتوٌات المعرفٌة
 -0تعمٌاااااااااااااااااااااااااااااار ٌ -تعااااااااارة علاااااااااى
ممٌاازات أوقٌانوسااٌة
أوقٌانوسٌا.
وٌحااااااااادد مراحااااااااال
تعمٌرها.
 ٌسااتخلص العواماالالمتحكمة فاً توزٌاع
السكان.

 -3التنمٌاااااااااااااااااااااااااااااة  ٌ -ااااااارح مظااااااااهر
ا قتصاااااااااادٌة فاااااااااً التنمٌاااااااااة وٌااااااااااربط
العالقااة بااٌن السااكان
أوقٌانوسٌا .
والمستوى المعٌ ً.
 ٌحاادد أهاام األقااالٌما قتصاااادٌة وٌ ااارح
ممٌزاتها.

نشاطات إدماجٌة
للوحدة
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الوحدة التعلمٌة  : 52قارة أوروبا (التنوع والوحدة).
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على التباٌن والتنوع ال بشري والتنموي فً قارة أوروبا واستخالص عوامل الوحدة االقتصادٌة.
الحجم الساعً  56 :ساعات
المحتوٌات المعرفٌة
العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
النشاطات
الكفاءة القاعدٌة
 -0أوروبااااااا مهااااااد ٌ -تعااااارة علاااااى الممٌاااااازات  -ترجماااة معطٌاااات بطاقاااة التعرٌاااة الاااى عباااارات ذات  بطاقة التعرٌة بالقارة:
الثورة الصناعٌة .العاماااة للقاااارة وٌكت اااة أثااار د لة على الممٌزات العامة للقارة.
 السكان  -المساحةالثورة الصناعٌة فً تقدمها - .تحلٌاااال نصااااوص وصااااور سااااتخالص أثاااار الثااااورة  -مدى الحٌاة  -الزٌادة الطبٌعٌة
الصناعٌة فً التطور المادي والب ري للقارة.
 الثورة الصناعٌة: التحااول األوروبااً( :اقتصااادٌا – صااناعٌا – زراعٌااا– اجتماعٌا وثقافٌا – تكنولوجٌا).
 ٌتعرة على مظااهر التنمٌاة اسااااتغالل خاااارائط ،وثااااائق ،نصااااوص ،صااااور ،بااااراز عوامااال تقااادم أوروباااا (عوامااال تارٌخٌاااة –سٌاساااٌة –اجتماعٌة).
فااً القااارة وٌسااتخلص عواماال مظاهر التنمٌة فً القارة.
التفاوت فً تطاور المجتمعاات  -استقراء جداول ل رح عوامال التفااوت ا قتصاادي فاً
أوروبا وانعكاسات ذل على المستوى المعٌ ً.
األوروبٌة.

 -3الساااااااكان فاااااااً ٌ -حااااادد مراكاااااز التجمعاااااات  -اساااتقراء خااارائط ساااكانٌة لتحدٌاااد أهااام منااااطق تركاااز  -توزٌع السكان (مراكز التجمع السكانً)
 الكثافة السكانٌة.الكباااارى للسااااكان فااااً القااااارة السكان.
أوروبا.
وٌ ااارح خصائصاااها الب ااارٌة  -اساااتقراء جاااداول مناسااابة ل ااارح الخصاااائص الب ااارٌة  -نسبة السكان بالنسبة للعالم.
والدٌموغرافٌة (ال ٌخوخة) .وظااااااهرة ال اااااٌخوخة بالنسااااابة لساااااكان أوروباااااا (هااااارم  -التنوع السكانً.
 ال ٌخوخة.السكان).

 -2الوحااااااااااااااااااااااادة ٌ -كت ااااااة أسااااااباب وأهمٌااااااة  -تحلٌاااااال نصااااااوص ووثااااااائق (جرائااااااد ،مجااااااالت  )...المجموعة ا قتصادٌة األوروبٌة  - :الدول األعناء.
 التكتل والتكامل ا قتصادي.الوحدة ودور التكتل فً عملٌة ستخالص أهمٌة الوحدة والتكتل.
األوروبٌة.
 تفساااٌر معطٌاااات ذات د لاااة علاااى الوحااادة (العملاااة –  -السوق األوروبٌة الم تركة.التطور والتنمٌة فً أوروبا.
 الحواجز الجمركٌة.الحواجز الجمركٌة .)...
 توحٌد العملة (األورو). -أهمٌة الوحدة والتكتل.

نشاطات إدماجٌة
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مظاهر التنمٌة  - :ا نتاج (التنوع – الوفرة – الجودة).
عوامل التطور ا قتصادي (تارٌخٌة – سٌاسٌة – اجتماعٌة).
 التحكم فً الوسائل التكنولوجٌة. ممٌزات المنتوج األلمانً (الكم ،النوع ،الجودة). -المكانة فً أوروبا والعالم.

الوحدة التعلمٌة  : 53ألمانٌا (قوة اقتصادٌة أوروبٌة).
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على مظاهر القوة االقتصادٌة أللمانٌا كنموذج من الدول المتطورة فً أوروبا.
الحجم الساعً  56 :ساعات
العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
النشاطات
الكفاءة القاعدٌة
المحتوٌات المعرفٌة
 -1السكككككككككككان فككككككككككً ٌ -تعاااارة علااااى ممٌاااازات ٌ -تاارجم المعطٌااات ا حصااائٌة إلااى عبااارات ذات  -بطاقة التعرٌة بألمانٌا :
 المساحة –السكان  -الكثافةألمانٌـــا
الظاااااااهرة السااااااكانٌة فااااااً د لة سكانٌة.
 ٌحلل معطٌات هارم أعماال الساكان ساتخالص  -مدى الحٌاة  -الو دات  -الوفٌاتألمانٌا كبلد أوروبً.
 هرم السكان ( :ال ٌخوخة).الخصائص الدٌموغرافٌة فً ألمانٌا.
 وٌبااارز مظااااهر التطاااور اساااااتغالل صاااااور ،خااااارائط ،كت ااااااة مظااااااهر أهم المادن والعماران ( :بناٌاات – طارق) بارلٌن ،فرانكفاورت ،مٌاونٌ ،بون.
العمران وأهم المدن فً ألمانٌا.
العمرانً فٌها.
 أهمٌتهاااااا مااااان حٌاااااا الوظٌفاااااة والن ااااااطات (الصاااااناعة – التجاااااارةوالخدمات).

مظااااهر
 -2ألمانٌا قكوة علمٌكة  ٌ -اااارح عواماااال التطااااور ٌ -وظاااة صاااورا ونصوصاااا كت ااااة

وتكنولوجٌة.
التنمٌاااااة فاااااً ألمانٌاااااا و ااااارح عوامااااال التطاااااور
ا قتصادي فً ألمانٌا.

 ٌحاادد دور ألمانٌااا ناامن ا قتصادي فٌها.المجموعاااااااااااة األروبٌاااااااااااة  -اساااتغالل معطٌاااات إحصاااائٌة (جاااداول ،أرقاااام،
نصوص) للتعرة على دور ألمانٌا فً المجموعاة
ومكانتها فً العالم.
األوروبٌة ومكانتها فً العالم.

نشاطات إدماجٌة
للوحدة
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النشاطات
 ٌترجم معطٌات بطاقاة التعرٌاة الاى عباارات ذاتمعنى ود لة.
 ٌسااااتخلص دور الحنااااارات القدٌمااااة فااااً ت ااااكلالمجتمعات ا فرٌقٌة وأثار ا ساتعمار فاً تخلاة
القارة.
 ٌوظة الخرائط والصور ل رح عوامل التباٌن فًتوزٌع السكان فً القارة.
 توظٌااة معطٌااات احصااائٌة ل اارح ظاااهرة النمااوالسكانً الكبٌر.
 اسااتخالص عواماال اكتظاااظ وتوسااع الماادن وأثااارذل على المستوى المعٌ ً للسكان.

الوحدة التعلمٌة  : 54قارة افرٌقٌا (قارة مؤهلة للنمو)
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على مظاهر التباٌن والتنوع واستخالص معٌقات التنمٌة فً افرٌقٌا المؤهلة للنمو بثرواتها المتنوعة.
الحجم الساعً  50 :ساعات

المحتوٌات المعرفٌة

الكفاءة القاعدٌة

العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
 المساحة  -السكان  -الكثافة  -مدى الحٌاة  -الوفٌات تعمٌر افرٌقٌا  - :افرٌقٌا مهد ا نسان
 الحنارات القدٌمة ا ستعمار األوروبً التباٌن فً التعمٌر :
 التجمعات الكبرى للسكان المناطق نادرة السكان نمو السكان. تعداد السكان (منحنى) تركٌب السكان (هرم السكان) الزٌادة الطبٌعٌة النزوح الرٌفً  :الفقر والهجرة الداخلٌة والخارجٌة. اكتظااااظ وتوساااع المااادن  - :النااازوح الرٌفاااً  -عااادما ستقرار واألمن  -نمو السكان.

 ٌاااوازن باااٌن الماااوارد الطبٌعٌاااة ٌ -وظااة الخاارائط ا قتصااادٌة لتحدٌااد أهاام المااوارد  الموارد الطبٌعٌة  - :الموارد المائٌة والغابٌةالطبٌعٌة فً القارة.
والتنمٌة فً القارة.
 المنتوجات المدارٌة /األرانً الخصبة مواد الطاقة والمعادن معٌقات التنمٌة :
ٌ -ساتقر النصاوص والجااداول ساتخالص التنمٌااة  -معٌقات بٌئٌة :المناخ ،التصحر ،الجفاة ،التلوا.

 -1السككككككان فكككككً افرٌقٌكككككا ٌ -تعااارة علاااى ممٌااازات القاااارة
(التباٌن والتنوع).
وٌ ااااااارح مظااااااااهر التبااااااااٌن
والتنوع فٌها.
 ٌتعااااااااارة علاااااااااى الظااااااااااهرةالدٌموغرافٌااااااة فااااااً افرٌقٌااااااا
وأثرها على العمران.

 -2الموارد الطبٌعٌة
ومعٌقات التنمٌة

للوحدة
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 معٌقاااات ب ااارٌة  :األمٌاااة ،الفقااار ،األماااراض ،نقاااصفً افرٌقٌا.
رؤوس األمااااوال ،اعتماااااد الوسااااائل التقلٌدٌااااة ،العاماااال
التارٌخً ،الواقع الحالً.
 -3االتحاد اإلفرٌقً وآفاق ٌ -حاااادد وٌ اااارح قفاااااق مسااااتقبل ٌ -ستقر النصوص لتحدٌد مفهوم ا تحااد ا فرٌقاً  -ا تحاد ا فرٌقً/التأسٌس واألهداة
 استثمار المؤهالت القارٌة (طبٌعٌا وب رٌا)القاااارة نااامن ا تحااااد ا فرٌقاااً وأهدافه سٌاسٌا واقتصادٌا.
مستقبل القارة
 تحدٌاااد أهااام ماااؤهالت افرٌقٌاااا فاااً امكانٌاااة تغٌٌااار  -ا ساااتغالل العقالناااً للماااوارد وادخاااال التكنولوجٌاااةوما ٌؤهلها للنمو.
الحدٌثة.
مستقبل القارة.
 تعماٌم الاتعلم والتكاوٌن والصااحة وتكاوٌن الٌاد العالمااةالمؤهلة.
 ا صالحات الكبرى : -بٌئٌا – اقتصادٌا  -اجتماعٌا

نشاطات إدماجٌة
للوحدة
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 ﯾرﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾناﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ
ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻧوب
اﻓرﯾﻘﯾﺎ.
 ﯾﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻓرﯾﻘﯾﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟم.

اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  :ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻌﺎدن –
ﻣوارد ﻣﺎﺋﯾﺔ – ﻣوارد زراﻋﯾﺔ.
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – اﻟزراﻋﺔ – اﻟﺧدﻣﺎت.
 اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟم.

 ﯾﺳﺗﻘرئ ﺧرﯾطﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ. ﯾﺣﻠل ﻣﻌطﯾﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣظﺎھر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎوأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ.
 ﯾﺳﺗﻘرئ اﻟﻧﺻوص ﻟﯾﺳﺗﺧﻠص أھﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ. ﯾﺣﻠل ﻣﻌطﯾﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوواﻟﺗﻘدم وﻛﺳب اﻟﺛروة.
 -اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟم.

اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ  : 05ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ )اﻟﺗﻧوع واﻻﻧﺳﺟﺎم(
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ  :اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزات ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻛﺗﺷﺎف ﻣظﺎھر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ  05 :ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء
اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
 -1واﻗﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ
ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف :
 ﯾﺗرﺟم ﻣﻌطﯾﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ ﻋﺑﺎرات ذات دﻻﻟﺔ. ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ – اﻟﺳﻛﺎن – اﻟﻛﺛﺎﻓﺔﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ
 ﯾﺣﻠل اﻟﺟداول ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع ﺳﻛﺎن ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ.اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب
 ﯾﺳﺗﻘرئ اﻟﻧﺻوص ﻟرﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺑﺎرﺗﯾد وﺻوﻻ  -ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﯾﺎة – وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎلاﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ
 اﻟدﺧل اﻟﻔردي اﻟﻘوﻣﻲاﻟﻰ واﻗﻊ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ.
واﻟﺣﺎﺿر.
 ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظﺎھرة  -ﯾوظف ﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﯾﺎﻧﻲ – ھرم اﻟﺳﻛﺎن( ﻟﺷرح ظﺎھرة  -اﻟﺗﻧوع اﻟﺳﻛﺎﻧﻲاﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻓﻲ
 اﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ وﯾﺣدد
 ﯾﺳﺗﻘرئ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻟﺷرح ﻋواﻣل ﺗﺑﺎﯾن وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﯾن اﻟرﯾف  -اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺣﺎﻟﯾﺎن ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن – ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن – ﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻛﺎنﻋواﻣل ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن .واﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. -ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن  :اﻟرﯾف – اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

 -2اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

 -3ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻧوب
اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة
واﻟﻌﺎﻟم

ﻧﺷﺎطﺎت إدﻣﺎﺟﯾﺔ
ﻟﻠوﺣدة
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ااقتراح نموذج شبكة تقوٌم ٌعتمدها األستاذ
بطاقة تقوٌم الوحدة التعلمٌة :
………………………………………
………………………………

المجال

القدرات

االسم ……………………… :السنـة :
اللقب  …………………… :القسـم :

…………

……………

معاٌٌر التقوٌم
كلها……………

المعرفً التحكم فً المفاهٌم  -تعرف التلمٌذ على المفردات
 اختار من متعدد بشكل صحٌح …………والمصطلحات.
 سطر أو أشر بشكل دقٌق على ………… عرف باختصار ( :مفاهٌم ومصطلحات) …… مٌز بٌن المفهومٌن التالٌٌن ………المهاري االنجاز.

حدد على الخرٌطة ………… بشكل دقٌق
 علق على وثٌقة رقم ………… : حدد طبٌعة الوثٌقة رقم …………… : درس الوثٌقة رقم  ………… :بشكل منهجً -أنجز مخطط (رسم) ………… بشكل واضح

السلوكً السلوك.

 برر موقفه من اصدر حكما سلٌما فٌما ٌخص …… أبدى سلوكا اٌجابٌا تجاه الذات ……… أبدى سلوكا اٌجابٌا تجاه اآلخرٌن …… أبدى سلوكا اٌجابٌا تجاه العمل المطلوب ……………
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التقوٌـم
األستاذ
+

اقتراح نموذج شبكة تقوٌم المجال السلوكً عن طرٌق المالحظة
المادة :
بطاقة التقوٌم عن
طرٌق المالحظة
(المجال السلوكً)

……………

النـوع

االسم  …………………… :السنة :
اللقب  …………………… :القسم …………………… :

……………………

عناصر المالحظة
التقوٌم
 - +مالحظات عالجٌة للجوانب السلبٌة -

الم اركة فً القسم :
 ٌشارك بنشاط ٌشارك بشكل اٌجابً ٌطلب المساعدة ٌركز وٌحب االطالع ٌتخذ المبادرات ٌتمتع بحس نقدي ٌبدي استقاللٌة ٌتخذ مسؤولٌاتهالمساهمة خارج القسم :
 ٌحترم مواعٌد تقدٌم الواجبات ٌقدم العمل الكتابً بشكل منظم وواضح ٌشارك فً التقوٌم الذاتً ٌراجع بانتظاماحترام اآلخرٌن :
 ٌأخذ الكلمة بشكل منظم ٌستمع إلى اآلخرٌن ٌحافظ على الوسائل المادٌة ٌحترم عمل اآلخرٌن ٌتقبل النقد والمساعدةٌ -حترم آراء اآلخرٌن

مالحظات عالجٌة للجوانب السلبٌة -

مالحظات عالجٌة للجوانب السلبٌة -

الحصٌلة …………………………………………………………………………………………………………… :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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الىسائل الالسمة لتنفيذ منهاج التاريخ والجغزافيا
ٌقترح المنهاج على األستاذ مجموعة من الوسائل هً :
 0كتاب مدرسً ٌساٌر الطرح الجدٌد للمنهاج.
 3وسائل اإلٌناح  :الصورة والصورة المتحركة.
 2الوسائل السمعٌة البصرٌة.
 4المتحة.
 5الخرائط بأنواعها.
 6الساللم الزمنٌة والتارٌخٌة.
 7الزٌارات المٌدانٌة.
 8مخابر متخصصة لتدرٌس المادتٌن.
 9دلٌل المعلم.
 01األطالس العلمٌة.
 00المعلوماتٌة.
 03النوادي المدرسٌة.
 02األلعاب الفكرٌة البٌداغوجٌة.
 04المكتبة المدرسٌة وتفعٌلها.
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 .2الكفاءات المستھدفة في نھاية التعليم المتوسط
تعتبر ھذه الكفاءات بمثابة ملمح تخرج التلميذ في نھاية التعليم المتوسط وقد سبق تقديمھا في برنامج
السنة األولى .وتتشكل من:
• الكفاءات العرضية
يسعى تدريس الرياضيات في التعليم القاعدي إلى:
جعل التلميذ يكتشف ويفھم ما حوله من أشياء ومفاھيم وواھر مألوفة وعالقات وتنظيمات. جعل التلميذ ُيج ّند مكتسباته الرياضية و ُيحوّ لھا لح ّل مشاكل من الحياة اليومية ومن المواداألخرى)فيزياء ،تكنولوجيا.(... ،
 تدريب التلميذ على ممارسة خطة علمية في معالجة حلول المشكالت وذلك بالتنمية التدريجيةلقدرات التجريب واالستدالل والتصور والتحليل النقدي.
 المساھمة في تكوين شخصية التلميذ بتنمية الثقة بالنفس لديه واالستقاللية وحثه على بذل الجھدوالمثابرة والتنظيم والعناية في العمل وتدريبه على التعبير السليم.
•

الكفاءات الرياضية
األنشطة العددية

 معرفة واستعمال األعداد)الطبيعية ،العشرية ،النسبية،
الناطقة ،الصماء(
 ممارسة العمليات الحسابية علىاألعداد.
 التمكن تدريجيا من التعبيرالحرفي واستعماله.
 التمكن من توظيف المعادالتوالمتراجحات في حلمشكالت.

تنظيم معطيات

األنشطة الھندسية

 معرفة األشكال الھندسية اكتساب إجراءات متنوعةالمستوية المألوفة )المثلث،
مرتبطة بالتناسب وتطبيقھا في
المستطيل ،المربع ،المعين،
حل مشاكل )جداول تناسبية،
الدائرة( والمجسمات
النسبة المئوية ،المقياس ،مقادير
)متوازيالمستطيالت(.
حاصل القسمة والجداء ،الدوال
 استعمال التناظر المركزي فيالخطية والتآلفية(.
دراسة وإنشاء بعض األشكال
 معرفة واستعمال وتحديدالھندسية المألوفة.
)بالقياس أوبالحساب( مقادير
)األطوال ،المساحات ،الحجوم( - .االستعمال السليم لألدوات
الھندسية )المدور ،الكوس،
 تنظيم معطيات في شكل جداولالمنقلة(.
أو مخططات ،قراءتھا وتحليلھا.
 تنظيم وتمثيل وتحليل سلسلةإحصائية.

 بناء براھين بسيطة والحكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته ،في مختلف مجاالت المادة )المجالالعددي ،المجال الھندسي ،مجال الدوال وتنظيم معطيات( .وذلك بـ:



صياغة خاصية أو التعبير بلغة رياضياتية سليمة.
ترييض مشكلة وحلّھا.



تعليل نتيجة أو خاصية باستدالل رياضياتي.



تعميم خاصية بالتدريج.
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 .3برنامج السنة الثالثة
 .تقديم البرنامج
ت ّم بناء برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوسط ،كما ھو الحال بالنسبة إلى السنتين األولى
والثانية ،على أساس منھجية ترتكز على البحوث الحديثة في تعليمية الرياضيات وتطورات العلوم عامة
والتحدي المتمثل في اإلدخال التدريجي للتكنولوجيات الحديثة من جھة ومنھجية تضمن االنسجام في
مقاربة المفاھيم وكتابة التوجيھات البيداغوجية واختيار األنشطةمن جھة أخرى ،ك ّل ذلك يندرج في إطار
مرجعية تتبنى المقاربة بالكفاءات التي تعطي للتعلمات معنى وتمنح لك ّل من التلميذ واألستاذ دورا جديدا.
لذلك ،فالبرنامج يقوم على بعض المبادئ ،يمكن تلخيصھا فيما يلي:
 تحسين استمرارية التعلّمات.
 تقديم المفھوم عند ضرورة استعماله.
تفضيل ،قدر اإلمكان ،الجانب األداتي لمفھوم ما ،قبل تناوله كموضوع للدراسة.

 ممارسة تعليم حلزوني وضمان تدرج المكتسبات.
 الشروع بالتدرج في تدريب التلميذ على االستدالل.
 جعل التلميذ فاعال.
يمكن تلخيص مميزات برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوسط في النقاط التالية:
 حل مشكالت في مختلف الميادين )الحساب العددي ،الھندسة ،الدوال وتنظيم معطيات(. استثمار التمثيالت البيانية في التعرف على وضعيات تناسبية. تنظيم ومعالجة معطيات باستخدام أدوات إحصائية )التكرارات ،المتوسط( وتكنولوجية)مجدوالت(. تنمية قدرات التالميذ في ميادين البحث واالكتشاف والتخمين واالستدالل من خالل أدوات ھندسية)تقايس مثلثات ،انسحاب (،وأدوات تكنولوجية )الحاسبة ،برمجيات الھندسة الحركية(.
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2.3اﻟﻛﻔﺎءات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌددﯾﺔ
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳوروﻋﻠﻰ اﻷﻋداد اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
واﻷﻋداد اﻟﻧﺎطﻘﺔ.
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﻗوىﻋدد.
 اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣرﻓﻲ)ﺗﺑﺳﯾطوﻧﺷر ﻋﺑﺎرات ﺟﺑرﯾﺔ
ﺑﺳﯾطﺔ(.
 ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺗوظﯾفاﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ذات ﻣﺟﮭول واﺣد.

اﻟدوال وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌطﯾﺎت
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻣﺛﯾﻼت ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ.

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
 ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﻻت ﺗﻘﺎﯾس اﻟﻣﺛﻠﺛﺎتواﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.

 اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ: .اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺣدات اﻟزﻣن.
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ
اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎ.
 .إﺟراء اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑوﺣدات ﻣﻘﺎدﯾر ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ.
 .ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب
اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺎت أو اﻟﺗﻛرارات.

 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗﻘﯾماﻟﻣﻧﺗﺻﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺛﻠث واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.

 ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدولوﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ.
 ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺎتوﺣﺳﺎب ﺗﻛرارات.
 ﺣﺳﺎب ﺗﻛرارات ﻧﺳﺑﯾﺔ. -ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ.

 ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ أطوال أﺿﻼعاﻟﻣﺛﻠﺛﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯾن
ﻣﺗوازﯾﯾن وﻗﺎطﻌﯾن ﻟﮭﻣﺎ
واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺈﺣﺎطﺗﮫﺑداﺋرة أوﺑﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾﺛﺎﻏورث.
 إﺟراء ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻘﺎﺋم. ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲﻣﺛﻠث وإﻧﺷﺎؤھﺎ وﻣﻌرﻓﺔ
ﺧواﺻﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.
 إﻧﺷﺎء ﺻور أﺷﻛﺎل ﺑﺳﯾطﺔوأﺷﻛﺎل ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب.
 ﻣﻌرﻓﺔ ﺧواص اﻻﻧﺳﺣﺎبواﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر ﺑﻌض
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﮭرم وﻣﺧروط اﻟدورانوﺣﺳﺎب ﺣﺟم ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ.

 اﻟﻌﻣل وﻓق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﺣل ّ ﻣﺷﻛﻠﺔ :ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﺗﺟرﯾب ،ﺗﺧﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﺗﺑرﯾر وإﻧﺟﺎز ﺣل ّ . -ﺑﻧﺎء ﺑراھﯾن ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدة.

 3.3ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
 1.3.3اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌددﯾﺔ
ﯾظلّ ﻧﺷﺎط "ﺣلّ ﻣﺷﻛﻼت")ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت أو ﻣن اﻟﻣواد اﻷﺧرى أوﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ( ﯾﺣﺗلّ ﻣﻛﺎﻧﺔ
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ:
 ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌددي ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻟﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ)اﻟﺣﺳﺎب اﻟذھﻧﻲ واﻟﺣﺳﺎب اﻷداﺗﻲ واﻟﺣﺳﺎباﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﯾﮫ( ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋداد)اﻟﻛﺳور واﻷﻋداد اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻷﻋداد اﻟﻧﺎطﻘﺔ(.
 ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣرﻓﻲ. -ﺑﺣلّ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺟﮭول واﺣد.
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳور
 ﻣﻘﻠوب ﻋدد ﻏﯾر ﻣﻌدوم

a
1
 ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘﻠوب ﻋدد ﻏﯾر ﻣﻌدوم .ﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻌرف أن ّ  a b
b

و ﯾُﻔﺳ ّرھﺎ

وﯾﻌرف ﻣﻘﻠوب ﻛﺳر وﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻣﺳﺔ x1

ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾﻧﮫ.
ﺗ ُ دﻋم ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣول ﺿرب ﻛﺳرﯾﯾن
وﺗﺳﺗﻐل ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻗﺎﻋدة ﻗﺳﻣﺔ ﻛﺳرﯾﯾن

 ﻗﺳﻣﺔ ﻛﺳرﯾن. اﻟﻘﺳﻣﺔ

c a d
 
d b c

a
b

 ﻣن ﺧﻼل أﻣﺛﻠﺔ ﻋددﯾﺔ:

 (1أﻛﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

35 7 ...
... 7 35
  ﻣﻧﮫ
 
27 3 ...
... 3 27
35 3
 (2أﺣﺳب

27 7

 (3ﻗﺎرن ﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺗﻲ اﻟﺳؤاﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن .اﻧطﻼﻗﺎ
ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾُﻧﺻﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة.

 اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ

 -ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺳرﯾن.

 اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح

 -ﺟﻣﻊ وطرح ﻛﺳرﯾن.

اﻷﻋداد اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
 اﻟﺿرب

 -ﺣﺳﺎب ﺟداء ﻋددﯾن ﻧﺳﺑﺑﯾن.

 اﻟﻘﺳﻣﺔ

ﺣﺳﺎب ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻋددﯾنﻧﺳﺑﯾﯾن.
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ﻟﺗوﺣﯾد ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﺳرﯾن ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري
اﻟﺗطر ّ ق إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﻣﺷﺗرك اﻷﺻﻐر
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﺟداء ﻋواﻣل أوﻟﯾﺔ
اﻟذي ھو ﺧﺎرج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺑﺳﯾطﺔ،
ﻛﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺎﻣﺎن ﺑﺳﯾطﯾن أو أﺣد اﻟﻣﻘﺎﻣﯾن
ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ ﻟﻶﺧر ،...ﯾﻣﻛن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺿﺎﻋف
اﻟﻣﺷﺗرك اﻷﺻﻐر ذھﻧﯾﺎ وﯾؤﺧذ ﺟداء اﻟﻣﻘﺎﻣﯾن ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى.
ﻧذﻛر أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺳور ﺑﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺷرﯾﺔ ﺗ ُﺣو ّ ل
اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت إﻟﻰ أﻋداد طﺑﯾﻌﯾﺔ.
ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾر ﻗﺎﻋدة ﺿرب ﻋدد ﻣوﺟب ﺑﻌدد
ﺳﺎﻟﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ)ﻣﺛل:
( 3   4    4    4    4    12
وﺗﻘﺑل ﻗﺎﻋدﺗﺎ ﺿرب ﻋدد ﺳﺎﻟب ﺑﻌدد ﻣوﺟب
وﺿرب ﻋددﯾن ﺳﺎﻟﺑﯾن.
ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ aﻋﻠﻰ ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ ﻏﯾر
ﻣﻌدوم bھو اﻟﻌدد  xﺣﯾث . b  x  a
ﻟﺣﺳﺎب ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔﻋددﯾن ﻧﺳﺑﯾﯾن ،ﻧﻘﺳم
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔر ﻟﻠﻌدد  aﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺻﻔرﻟﻠﻌدد  bو ﻧطﺑق ﻧﻔس ﻗواﻋد اﻹﺷﺎرات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرب.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻋددﯾن ﻧﺳﺑﯾﯾن ﻻ ﯾﻛون
داﺋﻣﺎ ﻋددا ﻧﺳﺑﯾﺎ.
ﻣﺛﺎل :ﻋﻧد ﻗﺳﻣﺔ -11ﻋﻠﻰ  6ﻻ ﻧﺟد ﻋددا ﻧﺳﺑﯾﺎ.
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺣﺎﺻل
اﻟﻘﺳﻣﺔ و ﻧﻛﺗب:
 11  6  1,83

اﻷﻋداد اﻟﻧﺎطﻘﺔ
 ﻣﻔﮭوم اﻟﻌدد اﻟﻧﺎطق

 -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻧﺎطق.

ﻧﻘﺑل أن اﻟﻌدد اﻟﻧﺎطق ھو ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻋددﯾن

2
6
و
ﻧﺳﺑﯾﯾن )ﻣﺛﺎل :ﻛل ّ ﻣن اﻟﻌددﯾن
 1,3
5

ھو ﻋدد ﻧﺎطق(.
a
ﻧ ُﻌو ّ د اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻧﺎطق
b

ﻓﻲ

ﺷﻛﻠﮫ اﻟﻣ ُﺑﺳط ﺑﺈﺷﺎرة واﺣدة ﺗ ُ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن إﺷﺎرﺗﻲ
 aو  bﺑﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة إﺷﺎرات اﻟﺟداء  abﻣﻊ
اﻻﺧﺗزال ﻋﻧد اﻹﻣﻛﺎن.
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋداد
اﻟﻧﺎطﻘﺔ

 ﺣﺳﺎب ﻣﺟﻣوع وﻓرق وﺟداء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋداد اﻟﻧﺎطﻘﺔ ،ﺗﻘدمﻛﺗوﺳﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳور واﻷﻋداد اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ.
وﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻋددﯾن
ﻣﺛﺎل :ﻟﺟﻣﻊ ﻋددﯾن ﻧﺎطﻘﯾن ﻧﻛﺗﺑﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
ﻧﺎطﻘﯾن.
ﻋددﯾن ﻧﺎطﻘﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎھﻣﺎ ﻋددان طﺑﯾﻌﯾﺎن ﺛم ﻧ ُوﺣد
ھذﯾن اﻟﻣﻘﺎﻣﯾن وﻧﺟﻣﻊ اﻟﺑﺳطﯾن اﻟﻧﺎﺗﺟﯾن:
 6  2 6  20

 
 5  1,3 5 13
78  100


65
65
78  100  22


65
65

ﻛل دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻟﺧواص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋداد
اﻟﻧﺎطﻘﺔ ھﻲ ﺧﺎرج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﺗﺳﺗﻐل ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻛﺳور واﻷﻋداد اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ.
اﻟﻘوى ذات أﺳس ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻧﺳﺑﯾﺔ
 ﻗوى 10

 ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘوة ﻣن اﻟرﺗﺑﺔﻟﻠﻌدد .10

n

ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﻗوى  ،10ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻘوى ذات اﻷﺳس
اﻟﻣوﺟﺑﺔ و اﻟﻘوى ذات اﻷﺳس اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوى ذات اﻷﺳس اﻟﻣوﺟﺑﺔ ،ﻧرﺑط ﺑﯾن
ﻗوة  10واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ وﻛذا
ﻋدد اﻷﺻﻔﺎر.
4
ﻣﺛﺎل :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 10
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ10  10  10  10 :
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ10 000 :
ﻋدد اﻷﺻﻔﺎر4 :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوى ذات اﻷﺳس اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ،ﻧرﺑط ﺑﯾن
ﻗوة  10واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ و/أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻛﺳرﯾﺔ
وﻛذا رﺗﺑﺔ  1ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ.
ﻣﺛﺎل :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 10 11
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ0,000 000 000 01:
رﺗﺑﺔ  1ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ :اﻟرﺗﺑﺔ 11
1
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻛﺳرﯾﺔ:
1011
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 ﻣﻌرﻓﺔ و اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗواﻋداﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﻗوى اﻟﻌدد

.10

ﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗدرب ﻣن ﺧﻼل أﻣﺛﻠﺔ ﻋددﯾﺔ
ﺳواء ﺑﺎﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو دون ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻣﺳﺎوﯾﺎت:
10 m  10n  10m  n
1
 10  n
10 n

 10mn

10 

m n

ﺣﯾث  mو  nﻋددان ﺻﺣﯾﺣﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎن.
وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿرب ﻓﻲ ﻗوة .10
ﻣﺛﺎل :ﻟﺿرب ﻋدد ﻋﺷري ﻓﻲ  102ﻧزﯾﺢ
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑرﺗﺑﺗﯾن ﻧﺣو اﻟﯾﻣﯾن.
2
ﻟﺿرب ﻋدد ﻋﺷري ﻓﻲ  10ﻧزﯾﺢ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﺑرﺗﺑﺗﯾن ﻧﺣو اﻟﯾﺳﺎر.
 اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻌدد
ﻋﺷري
 رﺗﺑﺔ ﻗدر ﻧﺗﯾﺟﺔ

 ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋدد ﻋﺷري ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎلﻗوى .10
 ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻌددﻋﺷري.

ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋدد ﻋﺷري ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻧﻛﺗﺑﮫ
ﻛﺟداء ﻋدد ﻟﮫ رﻗم واﺣد ﯾﺧﺗﻠف ﻋن  0ﻋﻠﻰ
ﯾﺳﺎر اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗوة ﻟﻠﻌدد  10ذات أس
ﺻﺣﯾﺢ.
4
أﻣﺛﻠﺔ56000  5,6  10 :
0,0000056  5,6  106

ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻋداد ﻛﺑﯾرة
ﺟدا )ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻷرض واﻟﻘﻣر( أو أﻋداد
ﺻﻐﯾرة ﺟدا )ﻣﺛل ﻗطر ذرة(.
 اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺣﺻر ﻛﻣﺎ ﺗ ّﺳﺗﻐل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺣﺻر ﻋدد ﻋﺷريﺑﻘوﺗﯾن ﻟﻠﻌدد  10ذات أﺳﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن.
ﻋدد ﻋﺷري وﻹﯾﺟﺎد رﺗﺑﺔ ﻗدر
ﻣﺛﺎل:
ﻋدد.
أﻛﺗب ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌددﯾن  125 000و 0,00358ﻓﻲ
اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺛم ّ اﺣﺻره ﺑﻘوﺗﯾن ﻟﻠﻌدد  10ذات
أﺳﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن.
ﻧﺟد125 000 = 1,25 × 105 :
105  125 000  106

وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻧﺟد:

0,00358 = 3,58 × 10-3
-2

10  0,00358 10
-3

رﺗﺑﺔ ﻗدر ﻋدد ﻋﺷري ﻣﻛﺗوب ﻓﻲ ﺷﻛﻠﮫ اﻟﻌﻠﻣﻲ
 k  10 nھﻲ اﻟﻌدد  k ' 10 nﺣﯾث '  kھو اﻟﻣدور
إﻟﻰ اﻟوﺣدة ﻟﻠﻌدد . k
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ﻣﺛﺎل:
رﺗﺑﺔ ﻗدر اﻟﻌدد  3,58 × 10ھﻲ  4  10إي
) 0,004أرﺑﻌﺔ أﺟزاء ﻣن أﻟف(.
3

-3

ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻌدد
ﻋﺷري ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻣﺳﺔ ُ EEاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ
  10 xأو SCI/ENGﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻵﻟﺔ.
ﻣﺛﺎل :ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌدد
 ،25 000ﻧﻛﺗب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ25 EE 3 ENTERوﻧﺣﺻل
4
ﻋﻠﻰ 2,5 × 10
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء رﺗﺑﺔ ﻗدر ﻋدد.
ﻣﺛﺎل 46 000 = 4,6 × 104 :1واﻟﻣدور إﻟﻰ اﻟوﺣدة
ﻟﻠﻌدد  4,6ھو .5ﻓﺎﻟﻌدد 5 × 104ھو رﺗﺑﺔ ﻗدر ﻟﻠﻌدد
.46 000
-6
وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﻧﺟد  3× 10رﺗﺑﺔ ﻗدر ﻟﻠﻌدد
.0,000 003
ﻣﺛﺎل :2ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻛل ّ ﻣن اﻟﻌددﯾن
 A  385000و . B  0,00512
 ﻗوة ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ

A
ﻧﺟد رﺗﺑﺔ ﻗدر  A  Bو
B

 -ﺣﺳﺎب ﻗوة ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ

.

ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻧﻰ " ﻗوة ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ" اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
اﻟﻣرﺑﻌﺎت واﻟﻣﻛﻌﺑﺎت اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻋﻧد اﻟﺗطرق ﻟﮭذا اﻟﻣﺣور ﻧﻣﯾ ّز ﺑﯾن اﻟﻘوى ذات
اﻷﺳس اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﻘوى ذات اﻷﺳس اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
وﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ إﺷﺎرة ﻗوة ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ ﺳﺎﻟب
ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷس ّ  .ﻛﻣﺎ ﯾﺗدرب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻠﻣﺳﺔ  yxو ^ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘوة.

 ﻣﻌرﻓﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰﯾﺗدرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل أﻣﺛﻠﺔ ﻋددﯾﺔ وﺑﺎﺧﺗﯾﺎر
ﻗوة ﻋدد ﻧﺳﺑﻲ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺳس ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎوﯾﺎت:
(1
وﺿﻌﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ.
am  an  am n
am
(2
 amn
an
ﺣﯾث  a  0و  mو  nﻋددان ﺻﺣﯾﺣﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎن.
a  b n  a n  b n (3

 a nm (4

a 

n m

ﺣﯾث  aو  bﻋددان ﻏﯾر ﻣﻌدوﻣﯾن
ﻋددان ﺻﺣﯾﺣﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎن.
 -إﺟراء ﺣﺳﺎب ﯾﺗﺿﻣن ﻗوى.

و nو m

ﻋﻧد إﺟراء ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻗوى ،ﺗﻌطﻰ
اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘوى.
ﻣﺛﺎل :ﻟﻧﺣﺳب A  2  3  5 2
ﻧﺟد:
A  2  3  52  2  3  25  2  75  73
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اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣرﻓﻲ
 اﻟﺗﺑﺳﯾط

ﯾﺗدرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط ﻋﺑﺎرات ﺟﺑرﯾﺔ ﻣن
اﻟﺷﻛل:
2
2
 3 x  x  1؛  3 x  x  1؛ .. 3x  2 x  x
ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺣذف اﻷﻗواس واﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺿرب ﻋﻠﻰ ﻛل ّ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح.
ﻣﺛﺎل2 x  3 x  2  3 x  5 x :

 -ﺗﺑﺳﯾط ﻋﺑﺎرة ﺟﺑرﯾﺔ.

ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﺗﺑرﯾر
اﻟﻣﺳﺎواة:

 اﻟﻧﺷر
 ﻧﺷرﻋﺑﺎرات ﺟﺑرﯾﺔ ﻣناﻟﺷﻛل a  b c  d  :ﺣﯾث
 aو  bو  cو  dأﻋداد ﻧﺳﺑﯾﺔ.

 -اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﺎب ﺣرﻓﻲ.

a  b c  d   ac  ad  bc  bd

ﻛﺄن ﻧﺣﺳب ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺳﺗطﯾل
ﺑﻌداه  a  b و . c  d 
ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﺎب ﺣرﻓﻲ ،ﻧﺣﺳب
ﻗﯾﻣﺗﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﻌطﺎة واﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أﺟل
ﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻟﻠﺣرف.
ﻣﺛﺎل :ﻋﻧد ﻧﺷر وﺗﺑﺳﯾط اﻟﻌﺑﺎرة
A   x  3  x  1  x

ﻧﺟد A  x 2  x  3 :وﻧﺗﺣﻘق ﻣن ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن
أﺟل  x  3ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﻌطﺎة:A  3  3 3  1  3  6  2  3  12  3  9

 ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﻌد اﻟﻧﺷر واﻟﺗﺑﺳﯾط:A  32  3  3  9  3  3  9

وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﺣﺳﺎب ﺻﺣﯾﺣﺎ.
 اﻟﻣﺳﺎوﯾﺎت-اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋددﯾن ﻧﺎطﻘﯾن ،ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻌﻠﯾم
ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣ ُ درج وﯾرﺑط ذﻟك ﺑﺈﺷﺎرة
اﻟﻔرق ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗﻛﺎﻓؤات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 -ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋددﯾن ﻧﺎطﻘﯾن.

 a  c ﯾﻌﻧﻲ
b

ad  bc

d
)  d ، c ، b ، aأﻋداد ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ  bو  dﻏﯾر

 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧواص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻟﻣﺳﺎوﯾﺎت)أو اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت(
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ
وﺿﻌﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ.
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ﻣﻌدوﻣﯾن(.
 x < y ﯾﻌﻧﻲ x  y < 0
 x > y ﯾﻌﻧﻲ x  y > 0
)  xو  yﻋددان ﻧﺎطﻘﺎن(.
ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ) أو ( 
دون اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣز ) أو .( 
ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧواص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎوﯾﺎت
)أو اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت( واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل
اﻟﻣﯾزان ذي اﻟﻛﻔﺗﯾن ﻛﺳﻧد ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻘواﻋد
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 a (1و  bو  cأﻋداد ﻧﺳﺑﯾﺔ.
اﻟﻌددان  a  cو  b  cﻣرﺗﺑﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس

 acوb c

اﻟﻌددان
ﺗرﺗﯾب اﻟﻌددﯾن  aو . b
 a (2و  bو  cأﻋداد ﻧﺳﺑﯾﺔ.
 إذا ﻛﺎن  cﻣوﺟﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﺈن ّ اﻟﻌددﯾن  acو bcﻣرﺗﺑﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس ﺗرﺗﯾب اﻟﻌددﯾن  aو . b
 إذا ﻛﺎن  cﺳﺎﻟﺑﺎﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﺈن ّ اﻟﻌددﯾن  acو bcﯾرﺗﺑﺎن ﻋﻛس ﺗرﺗﯾب اﻟﻌددﯾن  aو  . bﯾﻣﻛن
اﺳﺗﻐﻼل ھذه اﻟﺧواص ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﺻر ﻣﻘدار
)ﻣﺣﯾط ،ﻣﺳﺎﺣﺔ،ﺣﺟم (..ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺻر أﺣد
اﻷﺑﻌﺎد.
ﻣﺛﺎل :أوﺟد ﺣﺻرا ﻟﻣﺣﯾط ﻣﺳﺗطﯾل طوﻟﮫ 4cm
وﻋرﺿﮫ ﻣﺣﺻور ﺑﯾن  2,5cmو .3cm

 اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻣن اﻟدرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ذات ﻣﺟﮭول
واﺣد

ﻣرﺗﺑﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس

ﺗﻘﺗرح ﻧﺷﺎطﺎت ﺣول ﺗﻘرﯾب أو ﺣﺻر ﻋدد
 ﺣﺻر ﻋدد ﻣوﺟب ﻣﻛﺗوب ﻓﻲ ﻣوﺟب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣ ُ دور ﻟﮫ.أﻣﺛﻠﺔ:
اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺷري ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣ ُدو ّ ر إﻟﻰ اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌدد ، 
اﻟﺗدوﯾر إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﺗﻌطﻲ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .3,141592654
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر رﻗﻣﯾن ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ،
أي  .3,141592654ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻر:
 3,14   3,15ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ،وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻧﻌﯾ ّن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌددﯾن  3,14و  3,15اﻟﻌدداﻷﻗرب إﻟﻰ
.
ﻧﻼﺣظ أن ّ رﻗم اﻷﺟزاء ﻣن اﻷﻟف ھو 1و ،1 5
3,14ﻣ ُدو ّ ر إﻟﻰ اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌدد . 
ﻓﯾﻛون اﻟ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف
 ﺗرﯾﯾض ﻣﺷﻛﻼت وﺣﻠ ّﮭﺎﺑﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻣن اﻟدرﺟﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدة أو ﻣن اﻟﻣواد اﻷﺧرى أو ﻣن
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
اﻷوﻟﻰ ذات ﻣﺟﮭول واﺣد.
اﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ ﺑﺗرﯾﯾض ﻣﺷﻛﻠﺔ ھو ﺗرﺟﻣﺗﮭﺎﻋﻠﻰ
ﺷﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾُذﻛ ّ ر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻣﻔﮭوم ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﮫ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣل ّ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ،ﺛم ّ ﺗ ُ ﻌطﻰ ﺧوارزﻣﯾﺔ
ﺣل ّ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ذات ﻣﺟﮭول واﺣد
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋزل اﻟﻣﺟﮭول واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺛم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺣﻠول وﺗﻔﺳﯾرھﺎ.

 2.3.3اﻟدوال وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌطﯾﺎت
ﺗ ُﻌد اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ أﺣد اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط .ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﻛون اﻟﺗﻌرض ﻟﮭذا
اﻟﻣﺣور ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﻠم .ﻛﻣﺎ
ﺗ ُوظف اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌر ّ ف ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟزﻣن.
وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطن أﺣد اﻷﻏراض اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن
ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ .وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء ،ﯾﺳﻌﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻌوﯾد
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻼﺳل إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ.
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اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ

 اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ
 اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ

ﻣﻼﺣظﺎت وﺗﻌﺎﻟﯾق وأﻧﺷطﺔ

اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ.

ﺗﺳﺗﻐل ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎﻣﯾﺔ
اﻟﻧﻘﺎط ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺗﻌر ّ ف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣزو ّ د ﺑﻣﻌﻠم.

 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔاﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ.
 ﺗوظﯾف اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎلوﺣدات اﻟزﻣن.
 اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎواة:d  vt

ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻟﻣﻘطوﻋﺔ واﻟﺳرﻋﺔ واﻟزﻣن.
 ﻣﻘﺎدﯾر ﺣﺎﺻل اﻟﻘﺳﻣﺔ

 اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺋوﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌطﯾﺎت
 أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻓﺋﺎت
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣدى

 ﺗﺣوﯾل وﺣدات ﻗﯾﺎساﻟﺳرﻋﺔ.

ﻧﺗﻌر ّ ف ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ واﻟزﻣن.
ﺗوظف اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻟﻣﻘطوﻋﺔ واﻟﺳرﻋﺔ واﻟزﻣن.
ﻛﻣﺎ ﺗوظف اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺣدات ﻟﻘﯾﺎس
اﻟزﻣن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺷري واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺗﯾﻧﻲ.
ﻣﺛﺎل1h30 min  1,5 h :
ﺗﻌطﻰ اﻟﺗرﻣﯾزات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ
ﻟﻠﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾن  km / hو  km.h-1أو m/s
و  .m.s-1ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم أﻣﺛﻠﺔ أﺧرى ﻋن ﻣﻘﺎدﯾر
ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ.
أﻣﺛﻠﺔ :ﺗدﻓق اﻟﻣﺎء ﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ھو10 l /minوھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ

حجم املاء
ﺣﺠﻤﺎﻟﻤﺎء
وحدة الزمن
وﺣﺪةاﻟﺰﻣﻦ

 اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲوﺿﻌﯾﺎت ﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ.

.

اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺑﻧزﯾن ﻟﺳﯾﺎرة  8 lﻓﻲ ...100 km
ﺗدﻋم ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺳﺎب أو ﺗطﺑﯾق
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ وﺗﺛرى ﺑوﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ
آن واﺣد ﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ وﻛﻣﯾﺎت أو ﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ
وﺗﻛرارات.
ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر ﺗطور ظﺎھرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ) ﺳﻛﺎن،
أﺳﻌﺎر.(...

 ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻓﻲ ﻓﺋﺎت وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ
ﺟدول.
 -ﺣﺳﺎب ﺗﻛرارت.

ﯾﺗدرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر :ﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﯾ ّزة،
ﺗﻛرار ...،ﻣن ﺧﻼل أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻛون ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﻣﺣﯾطﮫ
)اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ،ھرم
اﻷﻋﻣﺎر ،اﻟﻘﺎﻣﺔ.(...
ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﺗﻛرارات ﻧﺳﺑﯾﺔ ،ﺗﻌطﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛذﻟك ﻓﻲ
ﺷﻛل ﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ،
ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻷﺷرطﺔ ﻣﻊ
اﻟﺗﻛرارات.

12

92

• تمثيالت سلسلة
إحصائية

 تقديم سلسلة إحصائية فيجدول
وتمثيلھا بمخطط أو بيان
)األشرطة ،المدرج
التكراري(.
 -حساب تكرارات نسبية.

• المتوسط

 حساب المتوسط المتوازنلسلسلة إحصائية.

تقترح أمثلة متنوعة لسالسل إحصائية بحيث تعطي
معنى للتكرار النسبي )يمكن أن تكون المجتمعات
المدروسة غير الكائنات الحية(.
مثال :تكرار ظھور حرف معين في نص بالنسبة
إلى مجموعة الحروف المستعملة في النص.
المقصود بالمتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية
متوسط قيم ھذه السلسلة المتوازنة بالتكرارات
المتعلقة بھذه القيم.
مثال :في السلسلة اإلحصائية التالية:
القيمة 15 14 9 7 6
التكرار 4 2 3 5 1
المتوسط المتوازن

ھو:

6 × 1 + 7 × 5 + 9 × 3 + 14 × 2 + 15 × 4
1+ 5 + 3 + 2 + 3
156
=
= 10,4
15
=m

المتوسط المتوازن بالتكرارات يسمى أيضاالمتوسط
المتوازن بالمعامالت.
مالحظة :يمكن أن يكون المتوسط والمتوسط
المتوازن مختلفين عندما ال تؤخذ التكرارات بعين
اإلعتبار.
في المثال السابق المتوسط ھو:
6 + 7 + 9 + 14 + 15 51
=
= 10,2
5
5

= 'm

) 5ھو عدد القيم(.
• المجدوالت

 استعمال المجدوالت فياستغالل معطيات إحصائية.
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إلجراء الحسابات المتعلقة بسلسلة إحصائية ،يمكن
استعمال مجدوالت )إكسال( أو اآللة الحاسبة.

3.3.3أنشطة ھندسية
يواصل التلميذ في السنة الثالثة العمل على األشكال المألوفة من المستوي )المثلث ،الدائرة(...
والمجسمات المألوفة.
تعتبر حاالت تقايس المثلثات أداة إضافية قد يلجأ التلميذ إلى توظيفھا في بناء بعض البراھين.
إنّ إدخال مفھوم المثلثين المعينين بمستقيمين متوازيين يقطعھما قاطعان يسمح بتجنيد مفھوم التناسبية.أما
نظرية فيثاغورث فتسمح بتمييز المثلث القائم وإجراء حسابات عليه.
يتوسع حقل التحويالت النقطية بالتطرق إلى االنسحاب الذي يربط بمتوازي األضالع.
كما يتوسع حقل المجسمات بدراسة الھرم ومخروط الدوران وھو ما يسمح بمواصلة تنمية قدرات
التالميذ على الرؤية في الفضاء وتمثيل أشياء من الفضاء وتجنيد مكتسباتھم حول األشكال المستوية.
تسمح األنشطة الھندسية ،بقدر كبير ،بمواصلة تنمية قدرات التلميذ على البحث واكتشاف نتائج
جديدة )خواص ،نظريات( ومواصلة تدريبه على االستدالل االستنتاجي من خالل براھين مھيكلة أكثر
فأكثر .ويُعد استعمال بعض وسائل اإلعالم اآللي ،عند توفُرھا ،مناسبة تسمح للتلميذ بمعاينة ومشاھدة
بعض الوضعيات وإجراء تجارب عليھا تساعده على وضع تخمينات يعمل على تبريرھا.
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المحتويات
المثلثات.
• حاالت تقايس
المثلثات

الكفاءات القاعدية
 معرفة حاالت تقايس المثلثاتواستعمالھا في براھين بسيطة.

 معرفة خواص مستقيم المنتصفينفي مثلث واستعمالھا في براھين
• مستقيم المنتصفين في
بسيطة.
مثلث

 معرفة واستعمال تناسبية األطوال• المثلثات المعينة
ألضالع المثلثين المعينين
بمستقيمين متوازيين
بمستقيمين متوازيين يقطعھما
يقطعھما قاطعان غير
قاطعان غير متوازيين.
متوازيين
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مالحظات وتعاليق وأنشطة
يعرف المثلثان المتقايسان على أنھما مثلثان
قابالن للتطابق ويستنتج أنّ كل العناصر
المتماثلة فيھما )األضالع والزوايا(
متساوية مثنى مثنى.
لتبرير حالة من حاالت التقايس ينشأ مثلثان
يحققان شروط ھذه الحالة ثم يعلل تقايسھما
بالتحقق من تطابقھما باستعمال الورق
الشفاف أو بالتحقق من تساوي األضالع
والزوايا األخرى بالمدور مثال .وتستغل
ھذه الحالة لتبرير الحاالت األخرى.
تعتبر حاالت تقايس المثلثات أداة إضافية
تمكن التلميذ من معالجة بعض المشكالت
يصعب فيھا استعمال أداة "التناظر" .إال أن
استعمال أداة التناظر وخواص متوازي
األضالع يكون أكثر نجاعة للبرھان على
أغلبية النظريات المقررة في البرنامج.
يمكن توظيف التناظر المركزي وخواص
متوازي األضالع للبرھان على النظريتين
المتعلقتين بمستقيم المنتصفين في المثلث.
أما بالنسبة إلى النظرية العكسية )»إذا كان
مستقيم يشمل منتصف أحد أضالع مثلث
ويوازي ضلعا ثانيا فإنه يشملمنتصف
الضلع الثالث"( ،فيمكن أن تبرھن
باستعمال النظرية المباشرة وبديھية
إقليدس.
تسمح ھذه النظريات بح ّل مشكالت متعلقة
بالبرھان على توازي مستقيمين أو إثبات
أن نقطة ھي منتصف قطعة أو حساب
طول قطعة.
يستنتج ويقبل تساوي النسب المختلفة بعد
مقارنتھا في حاالت متنوعة باالعتماد على
القياس والحساب التقريبي كما يمكن
استخدام اإلعالم اآللي )برمجيات الھندسة
الحركية( للتجريب والتخمين.
يعتبر ھذا المفھوم جزءا من نظرية طالس
التي س ُتعمّم و ُتفصّل في السنة الرابعة ،لذلك
سنكتفي بالحالة التي يكون فيھا أحد المثلثين
المعينين بمستقيمين متوازيين يقطعھما
قاطعان غير متوازيين يحتوي على األخر.
يسمح ھذا المفھوم بحساب بعد مجھول

)طول أحد األضالع في أحد المثلثين(
بتوظيف الرابع المتناسب وح ّل معادالت(.

• المستقيمات الخاصّة
في المثلث.

المثلث القائم والدائرة
• الدائرة المحيطة
بالمثلث القائم.

• خاصية فيثاغورث
)النظرية والنظرية
العكسية(

 تعريف وإنشاء المستقيماتالخاصة في المثلث )المحاور،
االرتفاعات ،المتوسطات،
المنصفات(.
 معرفة خواص ھذه المستقيماتواستعمالھا في وضعيات بسيطة.

 معرفة واستعمال خاصية الدائرةالمحيطة بالمثلث القائم.

يتم البرھان على ھذه الخواص ما عدا
خاصية االرتفاعات.
بالنسبة إلى خاصية المتوسطات يمكن
االعتماد على التناظر المركزي وخواص
متوازي األضالع.
قبل التطرق إلى خاصية المنصفات في
المثلث ،تقدم الخاصية المميزة لمنصف
زاوية.
يتعرف التلميذ على التعابير المختلفة:
مركز الثقل ،نقطة تالقي االرتفاعات،
الدائرة المحيطة بالمثلث،الدائرة المرسومة
في المثلث.
للبرھان على النظرية المتعلقة بھذه
الخاصية ،ننطلق من مفھوم الدائرة
المحيطة بمثلث كيفي ونثبت أن مركز
الدائرة ھو منتصف وتر المثلث القائم
وھذا باالعتماد على مفھوم مستقيم
المنتصفين في المثلث.
بالنسبة إلى النظرية العكسية يمكن االعتماد
على التناظر المركزي وخواص المستطيل.

 معرفة واستعمال خاصية المتوسط تستنتج ھذه الخاصية من الخاصية السابقةالمتعلق بالوتر في مثلث قائم.
وتستغل ھاتان الخاصيتان للبرھان على أنّ
المثلث قائم أو إلثبات انتماء نقطة إلى
دائرة.
 معرفة واستعمال خاصيةفيثاغورث.
تستنتج عالقة فيثاغورث من خالل نشاط
يتمثل في القياس التقريبي ألضالع عدة
مثلثات وحساب مربعات األطوال الناتجة
ومقارنة ھذه المربعات في كل حالة.
يمكن إنجاز ھذا النشاط باستعمال لوجيسيال
للھندسة.
يمكن البرھان عل نظرية قيثاغورث
باالعتماد على المساحات ونقبل دون
برھان النظرية العكسية.
ُتوظف خاصية فيثاغورث في البرھان إن
كان مثلث قائما أو غير قائم وفي حساب
طول ضلع مثلث قائم بمعرفة طولي
الضلعين اآلخرين .في ھذه الحالة
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 ﺑﻌد ﻧﻘطﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﯾم

 ﺗﻌرﯾف ﺑﻌد ﻧﻘطﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﯾموﺗﻌﯾﯾﻧﮫ.

 اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
ﻟداﺋرة وﻣﺳﺗﻘﯾم.

 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﯾموداﺋرة.

 ﻣﻣﺎس ﻟداﺋرة

-

 ﺟﯾب ﺗﻣﺎم زاوﯾﺔ ﺣﺎدة -

-

-

ﻧﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻣﺳﺔ  ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺔ ﻹﻋطﺎء ﻗﯾﻣﺔ
ﻣﻘرﺑﺔ ﻟﻠطول اﻟﻧﺎﺗﺞ.
ﯾﻼﺣظ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ّ ﺑﻌد ﻧﻘطﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻲ
أﻗﺻر ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ھذه اﻟﻧﻘطﺔ وھذا اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
وﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺛﻠﺛﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎظر اﻟﻣﺣوري.

ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ ،ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﺑﻌد ﻣرﻛز اﻟداﺋرة
أﻧﺷﺎء ﻣﻣﺎس ﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣﻧﮭﺎ .ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم وﻧﺻف ﻗطر اﻟداﺋرة ﺣﺳب
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم وھذه
اﻟداﺋرة.
ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾر ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﺗﻌرﯾف ﺟﯾب ﺗﻣﺎم زاوﯾﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم ﺑﻌد ﻧﻘطﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﯾم.
ﻣﺛﻠث ﻗﺎﺋم.
ﻗﺑل ﺗﻌرﯾف ﺟﯾب ﺗﻣﺎم زاوﯾﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﺛﻠث
ﻗﺎﺋم ﻛﻧﺳﺑﺔ اﻟطول اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠزاوﯾﺔ
واﻟوﺗر ،ﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل
أﻧﺷطﺔ أن ّ ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق إﻻ ّ ﺑﺎﻟزاوﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻘط.
ﻣﺛﺎل :ﺗﻘﺗرح ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋد ّة ﻣﺛﻠﺛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﮭﺎ
ﻧﻔس زاوﯾﺔ ﺣﺎدة وأطوال أﺿﻼﻋﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﯾطﻠب ﻣﻧﮭم ﺗﺳﺟﯾل اﻷطوال اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺿﻠﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮭذه اﻟزاوﯾﺔ وأطوال اﻟوﺗر
اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺟدول.
ﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻼﺣظ أن ّ ھذا اﻟﺟدول ھو
ﺟدول ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أن ّ ﻧﺳﺑﺔ طول
اﻟﺿﻠﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠزاوﯾﺔ واﻟوﺗر ﺛﺎﺑﺗﺔ.
ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾر ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷطوال ﻷﺿﻼع اﻟﻣﺛﻠﺛﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن
ﺑﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯾن ﻣﺗوازﯾﯾن ﯾﻘطﻌﮭﻣﺎ ﻗﺎطﻌﺎن ﻏﯾر
ﻣﺗوازﯾﯾن.
وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أن ّ ﺟﯾب ﺗﻣﺎم زاوﯾﺔ ﺣﺎدة
ﻣﺣﺻور ﺑﯾن  0و.1
ﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘرﺑﺔ ﻟﺟﯾب ﺗﻣﺎم
زاوﯾﺔ ﺣﺎدة أو ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾس زاوﯾﺔ ﯾﺗدرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﯾب ﺗﻣﺎم زاوﯾﺔ
ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﯾب اﻟﺗﻣﺎم ﻟﮭﺎ.
ﺣﺎدة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل رﺑﻊ داﺋرة وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﺗﻐﯾر
ﺟﯾب اﻟﺗﻣﺎم ﻣﻊ ﻗﯾس اﻟزاوﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﯾﺗدرب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻣﺳﺗﯾن cos
و cos-1ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘرﺑﺔ ﻟﺟﯾب
ﺗﻣﺎم زاوﯾﺔ ﺣﺎدة أو ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾس زاوﯾﺔ
ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﯾب اﻟﺗﻣﺎم ﻟﮭﺎ.
ﺣﺳﺎب زواﯾﺎ أو أطوال ﺑﺗوظﯾف
ﺟﯾب اﻟﺗﻣﺎم.
ﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾس زاوﯾﺔ ﺣﺎدة أو طول ﺿﻠﻊ
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ﻣﺛﻠث ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﯾب اﻟﺗﻣﺎم ،ﻧﺟﻌل
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗﺄﻛد )أو ﯾ ُﺑرر(أن ّ اﻟﻣﺛﻠث ﻗﺎﺋم
وﯾُﻣﯾ ّز اﻟﺿﻠﻊ اﻟﻣﺟﺎور واﻟوﺗر وﯾﺗﻣﻛن
ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن  cos   aإﻟﻰ

b
a
 b ﺑﻌد
 a  b  cos أو
cos 

ﺗﻣﺛﯾل اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑرﺳم ﺑﺎﻟﯾد اﻟﺣرة.
اﻻﻧﺳﺣﺎب
 ﻣ ُﺣو ّ ﻻت)ﺻور(
أﺷﻛﺎل.
 ﺧواص.

 ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣنﻣﺗوازي اﻷﺿﻼع.
 إ ﻧﺷﺎء ﺻور اﻟﻧﻘطﺔ واﻟﻘطﻌﺔواﻟﻣﺳﺗﻘﯾم وﻧﺻف اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
واﻟداﺋرة ﺑﺎﻧﺳﺣﺎب.
 ﻣﻌرﻓﺔ ﺧواص اﻻﻧﺳﺣﺎبوﺗوظﯾﻔﮭﺎ.
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ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻓﺎرﯾز
واﻟﺗﺑﻠﯾط ﻟﯾدرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ھذه
اﻷﻧﺷطﺔ أن اﻧﺳﺣﺎب ﺷﻛل ھو إزاﺣﺗﮫ )دون
دوران( ﺑﺣﯾث ﺗﻧﻘل ﻛل ﻧﻘﺎط اﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت ﻣﺗوازﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎه وﺑﻧﻔس
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ .ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻧﺳﺣﺎب ﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﻌطﻲ
ﻧﻘطﺔ وﺻورﺗﮭﺎ.
ﻹﻧﺷﺎء ﺻورة ﻧﻘطﺔ  Mﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟذي
ﯾُﺣو ّ ل اﻟﻧﻘطﺔ  Aإﻟﻰ اﻟﻧﻘطﺔ B
) Aو  Bﻧﻘطﺗﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوي(
ﻧﻌﺗﻣد اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻘطﺔ  Mﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم) ،(ABﻓﺈن ّ ﺻورة اﻟﻧﻘطﺔ Mھﻲ اﻟﻧﻘطﺔ
’ Mﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟرﺑﺎﻋﻲ AMM’B
ﻣﺗوازي أﺿﻼع.
 إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻘطﺔ  Mﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم) ، (ABﻓﺈن ّ ﺻورة اﻟﻧﻘطﺔ Mھﻲ اﻟﻧﻘطﺔ
’ Mﺑﺣﯾث ﯾﻛون  MM '  ABو ﻧﺻﻔﺎ
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯾن  AB و  MM 'ﻟﮭﻣﺎ ﻧﻔس
اﻻﺗﺟﺎه.
ﻹﻧﺷﺎء ﻣ ُﺣوﻻت اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﺳﯾطﺔ
اﻷﺧرى)ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻧﺻف ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻗطﻌﺔ
ﻣﺳﺗﻘﯾم( واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ )داﺋرة،
رﺑﺎﻋﻲ( واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
إﻧﺷﺎء ﻣ ُﺣوﻻت ﻧﻘط ﻣن ھذه اﻷﺷﻛﺎل.
ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ھذه اﻹﻧﺷﺎءات ﺧواص
اﻻﻧﺳﺣﺎب)ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗطﺎﺑق اﻟﺷﻛل وﺻورﺗﮫ،
ﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻟزواﯾﺎ واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﯾﺔ
واﻟﺗوازي.(،...
إن ﻣﻔﮭوم اﻟﺷﻌﺎع ﺧﺎرج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

اﻟﮭرم وﻣﺧروط اﻟدوران  -وﺻف ھرم وﻣﺧروط اﻟدوران.
 ﺗﻣﺛﯾﻼﻟﮭرم وﻣﺧروط اﻟدوران. وﺻف وﺻﻧﻊ
 إﻧﺟﺎز ﺗﺻﻣﯾم ﻟﻠﮭرم وﻟﻣﺧروطوﺗﻣﺛﯾل.
اﻟدوران.
 ﺣﺟم.
 ﺻﻧﻊ ھرم وﻣﺧروط اﻟدورانأﺑﻌﺎدھﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺔ.

 ﺣﺳﺎب ﺣﺟم ﻛل ﻣن اﻟﮭرموﻣﺧروط اﻟدوران.
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ﻧﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ
ﻷﺷﯾﺎء ﻣن ﻣﺣﯾط اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﮭﺎ ﺷﻛل اﻟﮭرم أو
ﻣﺧروط اﻟدوران.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﮭرم ،ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﮭرم ﻣﻧﺗظم
ﻗﺎﻋدﺗﮫ ﻣﺛﻠث ﻣﺗﺳﺎوي اﻷﺿﻼع أو ﻣرﺑﻊ.
ﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾدرك أن ﻣﺧروط اﻟدوران
ﯾُوﻟد ﺑدوران ﻣﺛﻠث ﻗﺎﺋم ﺣول أﺣد اﻟﺿﻠﻌﯾن
اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن.
ﻓﻲ وﺻف اﻟﻣﺟﺳﻣﯾن ﯾﺗﻌود اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻣﺎ )اﻟرأس،
اﻟﻘﺎﻋدة ،اﻷوﺟﮫ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،اﻷﺣرف اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ،
اﻻرﺗﻔﺎع(.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻰ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﻟﻣﻧظور
ﻣﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت وإﻧﺟﺎز اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم ﺣﺗﻰ
ﯾﺗواﺻل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻟرؤﯾﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ.
ﻣﺛﺎل :ﻹﯾﺟﺎد ﻗﺎﻋدة ﺣﺳﺎب ﺣﺟم ﻣﺧروط
اﻟدوران ،ﻧﻘﺎرن ﺑﯾن ﺳﻌﺗﻲ ﻋﻠﺑﺗﯾن إﺣداھﻣﺎ
ﻟﮭﺎ ﺷﻛل ﻣﺧروط اﻟدوران واﻷﺧرى
أﺳطواﻧﺔ اﻟدوران ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻠﻌﻠﺑﺗﯾن
ﻗﺎﻋدﺗﺎن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﺎن وارﺗﻔﺎﻋﺎن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎن
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﺣﺎﺣﺔ ﻣدرﺟﺔ.
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻛل ّ ﻣن
اﻟﻣﺟﺳﻣﯾن ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل
ﻧﺷﺎط ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻛل ّ ﻣن
اﻟﻣﺟﺳﻣﯾن دون أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ اﻟﺑﺣث
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراج ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﺳﺎب.
وﯾُﻌد ّ ھذا اﻟﻣﺣور ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗﺟﻧﯾد
ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدة ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺛل
ﻧظرﯾﺔ ﻓﯾﺛﺎﻏورث.

 .4اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 1.4اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠ ّم
ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻹرادة ﺗطوﯾر ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ
ﺣﻘول اﻟﺷﻐل واﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،وھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﺎرف ،ﺑل ﺗﻌطﯾﮭﺎ دﻓﻌﺎ ﺟدﯾدا،
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف ﻧﻔﺳﮭﺎ ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾدھﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
وﻣن ھذا اﻟﻣﻧظور ،ﯾﻛون اﻟﻣﮭم ھو رﺑط اﻟﻣﻌﺎرف ﺑوﺿﻌﯾﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﯾس داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﺣﺳب ،ﺑل وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻛون ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﺎرف ﺟﺎھزة وﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺟﻧﯾد ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻣرﻛﺑﺔ :ﺑﻣﻌﻧﻰ
وﺿﻌﯾﺎت ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻻﺳﺗﺑﺎق واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﺗﻌدﯾل وأﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺗﻔﺎوض.
ﻟذا ﻓﺈن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻧﺷﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﻟﯾﺳت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ،ﺑل اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻣراد ﺣﻠﮫ .ﻓﺑواﺳطﺔ ﻧﺷﺎط ﺣل
ﻣﺷﻛل ﯾﺑﻧﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﺎرﻓﮫ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،واﻟﻣﺷﻛل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﻧطﻠق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻛري ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ،وﻻﯾُﺧﺗﺻر
ھذا اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑﺔ ﻟﺳؤال ﻣﻐﻠق ﯾؤدي ﺑﻘوة إﻟﻰ اﻟﺟواب اﻟﻣﻧﺗظر ،ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ وﺟﯾﮭﺔ أﻣﺎم وﺿﻌﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﯾؤدي ھذا اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺧﻣﯾﻧﺎت ﺗواﺟﮫ ﺗﺧﻣﯾﻧﺎت
اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺟرﯾﺑﮭﺎ ﻛﺄﺟوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ.
وﺣﺗﻰ ﻧﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾدرك ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﮭوم رﯾﺎﺿﻲ وﯾﻠﻣس ﻓﺎﺋدﺗﮫ ،ﻻ ﻧﻧطﻠق ﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣﻘﺻودة ،ﺑل ﻧﻧطﻠق ﻣن ﻣﺷﻛل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﺣوﻟﮭﺎ)ﺳﻧﺳﻣﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﺿﻌﯾﺔ – ﻣﺷﻛل( .ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻓﻲ ﺣﻠﮫ إﺟراءات ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،وﺗﻛون ھذه اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷداة اﻷﻧﺟﻊ ﻟﻠﺣل ،وھذا ﻣﺎ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،وھﻛذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘﺳم ﻓﺿﺎء ﻟﺧطﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺣوار ،ﺗﺗطﻠب
اﻟﺟﮭد واﻟﺻﺑر.
إن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻔرض ﺗطوﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﺳم وﺗﺻوراﺗﻧﺎ ﻟﻔﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم/اﻟﺗﻌﻠم.
وھﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺻور ﯾﺟﻌﻼﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺷﯾطﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﮫ ،ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﯾﺄﺗﻲ
اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻣﻌﺎرف ﺟﺎھزة وﯾطﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻔظﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،وإﻧﻣﺎ أن ﯾوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط
اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ،ﺑﺗﻧظﯾم وﺿﻌﯾﺎت ﺣوار أو ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﺗﺛﯾر ﻋﻧد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗذوق ﻓﺎﺋدة اﻟﺑﺣث
واﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺑذل اﻟﺟﮭد ﻟﻠﻔﮭم.
ﯾﻌﻣل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ .ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ،
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ.ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ،واﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﯾﺷرع اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑرﯾر إﺟراءات،وﯾطﺑق ﻧﻣﺎذج ﺣل أﻛﺛر ﺗرﻛﯾﺑﺎ وﯾﺗﻌﻠم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻟﻣﺷﻛل وﯾﻧﻔذه ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ.
ﺑواﺳطﺔ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ،ﯾدرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﯾﺿﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻟﺗﻌﺑﯾر دﻗﯾق ﻻ
ﻣﺟﺎل ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻐﻣوض ،وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣؤھﻼﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓردﯾﺎ و/أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ﻗﺻد ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر ﻣﻊ
أﻗراﻧﮫ.
وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟدﯾد ﯾﻣﻧﺢ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﯾﺗدرب ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
 ﻓﮭم ﻣﺷﻛل. ﺗﺧﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ. اﻟﺗﺟرﯾب ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ. ﺑﻧﺎء ﺗﺑرﯾر . ﺗﺣرﯾر ﺣل . ﺗﺻدﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ. اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ )اﻟﺗﺑﺎدل( ﺣول اﻟﺣل.100

ﯾﻣﻧﺢ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺳﯾﺎﻗﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟرﻣوز و  و  و  ﻻﺧﺗﺻﺎر ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ .ﯾﺗم
إدﺧﺎل واﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه اﻟرﻣوز ﻓﻘط ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ وﺟﯾﮭﺔ ﻣﺛل اﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟﺣﺳﺎب.
إﻧﺈدراج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻼﺗﺻﺎل)اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﺛﯾرا اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺟﮭﺔ،
وﺿرورة ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ھﻲ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺳر ﻗرار اﻹدراج
اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ.
وﻛﻣﺎ ھو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧرى ،ﯾطﻠب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
 2.4ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ/اﻟﺗﻌﻠ ّﻣﯾﺔ
 1.2.4دور اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣﺎذج ﺗﻌﻠ ّﻣﯾﺔ ﺗﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻓﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم/اﻟﺗﻌﻠ ّم .وﺗﻌﺗﺑر
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت أرﺿﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ،ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﺗﻌﻠ ّم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳﯾرورة ﻧﺷﯾطﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻋدﯾدة
ﻋﻠﻰ ﻣردود اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻘﺳم ،وھذا ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺎﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
وﺣﺗﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم.
ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ،ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ ،ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﻌﻠ ّم أو
إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ،أن ﯾﺷﺎرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓردﯾﺎ أو ﺿﻣن أﻓواج ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﺣﮭﺎ اﻷﺳﺗﺎذ .وھذا
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻔﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻛون ﻟﮫ اﻣﺗداد ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم ،ﻓﻣن واﺟب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛذﻟك اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻋم ﺟﮭوده وﺗﻌزﯾزھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﺣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻷﺳﺗﺎذ )واﺟﺑﺎت ﻣﻧزﻟﯾﺔ ،ﺑﺣوث(.
 2.2.4دور اﻷﺳﺗﺎذ
إن ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎول ﺑﮭﺎ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺳﻠوك إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺟﺎه اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄن ﺗﻌﻠ ّم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﯾﺗطﻠب اﻟﺻﺑر واﻟﻣﺛﺎﺑرة.
ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻌﻠ ّم اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﮭﻼك ﻟﻣﻧﺗوج ﺟﺎھز ﻓﻘط ،ﺑل ھو ﻛذﻟك إدﻣﺎج ﻟﺳﯾرورات ﺗﺳﺗﮭدف
ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ .وﻟذا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ﯾﻌﺗﻣد طراﺋق ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﻣﺗﻌﻠ ّم
أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ،وأن ﯾﺿﻊ ﻧﻔﺳﮫ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطق ﺗﻌﻠ ّﻣﻲ أو ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑدﻻ ﻣن ﻣﻧطق
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﺗﻠﻘﯾﻧﻲ.
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ﯾﺧطط وﯾﺧﺗﺎر وﯾﻧظم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻘﺳم ﺑﺈﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ
دﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ،واﻟﻣﺣﻔزة ﻟﮭم ،ﺣﺗﻰ ﺗﺛﯾر اھﺗﻣﺎﻣﮭم ورﻏﺑﺗﮭم ،ﻣرﺗﻛزا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ
ﺗﮭﻣوﺗﻣﺛﯾﻼﺗﮭم .وﺗﻛون ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ )وﺿﻌﯾﺎت ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة ،وﺿﻌﯾﺎت ﺗرﺳﯾﺦ وإدﻣﺎج
ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ،وﺿﻌﯾﺎت ﺗﺣوﯾل وإﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر…(.
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وفي تسييره للقسم ،على األستاذ أن يعمل على ترسيخ مبادئ الحوار الرياضي الفعلي بين التالميذ
بتنظيم وتنشيط المواجھات والتبادالت بينھم.
أما بالنسبة إلى ممارسة التقويم ،فمن غير المعقول أن نختصرھا فقط في منح التلميذ ،بمناسبة كل
ثالثي ،عالمتين أو ثالث .ولذا ينبغي أن يتخلص األستاذ من ھذه الممارسة "اإلدارية" ويتبنى التقويم
المستمر حتى يتمكن من متابعة تعلّمات تالميذه من جھة ،وتعديل خطط عمله من جھة أخرى.
 3.2.4تسيير القسم
• كيف يمكن تسيير فترات نشاط وضعية مشكل؟
فترة تقديم النشاط والتعليمات.

النشاط يكون مختارا بحيث يثير عند التالميذ الرغبة في البحث ويسمح لھم بالخوض في حل المشكلة
كما يرتكز على وسائل مناسبة تكون موضوعة تحت تصرف التالميذ .وتبعا لطبيعة النشاط والصعوبة
ووظيفتھا في التعلّم ،يمكن جعل التالميذ يعملون فرديا أو في أفواج صغيرة.
يوزع األستاذ الوسائل ،ويسأل التالميذ شفھيا عن طبيعة األعمال المطلوبة منھم ،وللتأكد من فھم
الجميع للتعليمة ،يعمل على إعادة صياغتھا من قبل بعضھم.
 فترة البحث.
تحتل ھذه الفترة مكانة ھامة في نشاط التعلّم ،وينبغي أن تدوم الوقت الكافي حتى يتمكن كل تلميذ )أو
كل فوج( من القيام بالمھمة المقترحة وذلك باستعمال إجراء شخصي .والھدف ليس أن يصل التالميذ
من البداية إلى حل مثالي للمشكل المطروح ،ولكن أن يتمكن كل واحد من إنھاء عمله.
يمر األستاذ بين الصفوف دون أن يتدخل إال لتشجيع التالميذ ،ويراقب ويسجل اإلجراءات
المختلفة المستعملة ،وكذلك األخطاء المرتكبة ،وھذا ما يسمح له باستباق تنظيم مرحلة العرض
واإلشراك.
 فترة العرض والمناقشة.
الغرض من ھذه الفترة يتمثل في:
 إحصاء اإلجراءات المختلفة المستعملة ،وعرضھا على السبورة. حث التالميذ على التصريح بإجراءاتھم وشرح ما سمح لھم بالوصول إلى نتائجھم )تصديق أعمالھم(. حث التالميذعلى التبادل حول اإلجراءات المختلفة ومقارنتھا ،بإظھار نقائص بعض اإلجراءات،وكذا األخطاء المرتكبة فيھا ،والصعوبات المعترضة.
ھذه الفترة تكون حساسة بالنسبة إلٮاألستاذ إذ يُطلب منه ،في نفس الوقت ،تسيير إجراءات
التالميذ التي ينبغي أال تكون حاصرة وال مملة ،وتنظيم التبادل بين التالميذ دون التعليق على
اإلجراءات المقترحة.
ولتحقيق ما ينتظر من ھذه الفترة ،على األستاذ أن يحسن اختيار ترتيب استقدام التالميذ ،بحيث
ال يبدأ بالذين تمكنوا من إيجاد اإلجراء األكثر وجاھة.
فاألستاذ يقوم بدور الوسيط دون إصدار أحكام تقييمية ،فاسحا المجال أمام التالميذ إلدراك
أخطائھم بأنفسھم ،واستدراجھم إلى حوار يثبتون فيه تشابه بعض اإلجراءات المقترحة أو فعالية بعضھا
بالنسبة لألخرى من حيث الذكاء أو السرعة في اإلنجاز .كما ينبغي تخصيص وقت كاف لتسيير
األخطاء :فللتالميذ الحق في الخطأ ،ولكن يجب الوصول بھم إلى فھم وإدراك أخطائھم بالنسبة إلى
الحلول المقبولة.
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 فترة الحوصلة.
ينبغي أن تسمح ھذه الفترة لألستاذ بالوصول بالتالميذ إلى حوصلة األعمال المنجزة وتحديد
المعرفة موضوع التعلّم .ومن أھدافھا كذلك تحقيق تجانس المعارف داخل القسم .وتقديم مثال سريع
يوضح المفھوم المستھدف يكون مفيدا لذلك.
 فترة إعادة االستثمار.
التعلّم الشخصي للتلميذ مھم ،إال أنه غير كاف ،وال بد من ضبطه ودعمه بتمارين تدريبية ثم بتمارين
إلعادة استثمار معارفه .
مالحظة :في تسييره للقسم ،ينبغي على األستاذ أن يراعي الفروق الفردية للتالميذ من ناحية ،وأن
يتحكم في توزيع وقت الحصة على الفترات المختلفة ،من ناحية أخرى .مع اإلشارة إلى أن العمل
بھذه الخطة قد يتطلب أكثر من حصة واحدة.
 3.4منھجية تقويم التع ّلم
 . .المبادئ
ال يتعلق األمر بالتعليم قصد التقويم ،بل أن نقوّ م التعلّمات بعد التعليم.
يمكن تحديد مختلف فترات التعلّم بالتقويم:
 التقويم التشخيصي ،الذي يسمح لألستاذ بالحصول على مؤشرات،قبل التعلّم ،حول حالة المعارفالقبلية للتالميذ وثبات ممارساتھم .ويسمح له أيضا بتكييف استراتيجياته البيداغوجية آخذا بعين االعتبار
اختالف تالميذه.
 التقويم خالل التع ّلم ،بمالحظة سلوك وأداء التلميذ أثناء سيران األنشطة .ھذا التقويم المستمرأساسي بالنسبة إلى األستاذ ،حيث يرتكز على أخطاء التالميذويستغلھا قصد تعديل وضبط سيرورة
التعليم/التعلّم .إنه التقويم الذي يرافق التعلّمات.
 التقويم بعد التع ّلم والتدريب :تقويم تحصيلي يمارس بانتظام في نھاية كل حصة ونھاية موضوعما )مجموعة من حصص متعلقة بنفس المفھوم( باقتراح روائز لتقويم الكفاءات القاعدية وأخرى
إدماجية تكون مرتبطة بمجموعة من الكفاءات القاعدية .وفيھذا التقويم ال نھتم بنتائج التالميذ فحسب،
بل نھتم أيضا باإلجراءات التي يعملونبھا.
ستقترح نماذج لھذه التقييمات وشبكات في الوثيقة المرافقة.
 . .األدوات
المساءلة داخل القسم
•
إن مساءلة التالميذ داخل القسم والمراقبة المستمرة ألعمالھم خالل بناء المفاھيم أو إنجاز التطبيقات
فرديا أو جماعيا ،لھما بالغ األھمية في تعديل وضبط سيرورة التعليم/التعلّم ،وتسمحان لألستاذ بتسيير
أنسب لمرحلة المناقشة والحوصلة ،واكتشاف واستغالل األخطاء المرتكبة من قبل التالميذ قصد
معالجتھا وتصويبھا وتمكين التالميذ من تخطي العوائق المسببة لھا.
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• األعمال المكتوبة للتالميذ
إن تنظيم ومتابعة العمل الشخصي للتالميذ يعتبر عنصرا أساسيا في نشاط األستاذ ،لكون ھذا العمل
الشخصي ھاما في تكوين التالميذ .وھو أيضا ،بالنسبة إلى األستاذ ،المرحلة األولى نحو "التفريد "
وأداة ثمينة لتسيير الفروق الفردية للتالميذ.
إن وظائف العمل الشخصي للتالميذ سواء في القسم أو في المنزل ،متنوعة:
 حل تمارين التدريب ،ويسمح بصقل معارف التالميذ وتجنيدھا في أمثلة بسيطة. األعمال الفردية للتحرير ،وھي ضرورية لتنمية قدرات التالميذ في التعبير الكتابيوإتقان اللغة العربية.
 فروض للمراقبة ،وتكون قليلة وقصيرة وھي تسمح بالتحقق من مكتسبات التالميذ.◊ األعمال المكتوبة في القسم
وتتمثل عموما ،في:
 استجوابات قصيرة)من 10إلى 20دقيقة( ،وتھدف إلى التحقق من االستيعاب الجيد لمفھوم أو طريقةأو برھان .يمكن اقتراح استجواب واحد لكل موضوع )وھو ما يمثل تقريبا ،استجوابا واحدا في كل
أسبوعين(.
 فروض للمراقبة)حوالي ساعة واحدة( ،وھي قليلة)من 2إلى  3في كل ثالثي( ،وينبغي أن تكونذات صعوبة ومدة معقولتين وتحترم البرنامج.
◊ األعمال المكتوبة خارج القسم
وتتمثل في:
 تمارين للتدرب ،وينبغي أن يكون حلھا متبوعا بتحرير على كراس خاص ليتم تصحيحھا فيالقسم.تعتبر ھذه التمارين جزءا ال يتجزأ من تعلّم التالميذ .وتعطي ھذه التمارين ،في غالب األحيان،
في نھاية كل حصة.
 األعمال الفردية للتحرير )وبالخصوص ،الواجبات المنزلية( ،التي لھا وظائف متعددة ،ينبغي أنتأخذ أشكاال متنوعة )حل فردي أو في أفواج ،لمشكلة يمكن أن تتضمن أسئلة مفتوحة تؤدي إلى
تحرير فردي ،عرض حال وحوصلة حصة أعمال موجھة ،بحث حول موضوع دراسة ،تحرير
حلول تمارين منجزة في القسم( .تنجز ھذه األعمال محررة على أوراق ،يصححھا األستاذ بعناية
كبيرة ،ويقدم عرض حال عن ذلك في حصة خاصة ،يركز على معالجة األخطاء وإبراز الطرق
األساسية.
 .5الوسائل التعليمية
تعد الوسائل التعليمية المتمثلة في البرنامج والوثيقة المرافقة له ،الكتاب المدرسي ،دليل األستاذ،...،
سندات أساسية في العمل التربوي داخل القسم وخارجه .مما سيتوجب على األستاذ ضرورة
امتالكھا ،واستغالل ما جاء فيھا أثناء قيامه بمھامه التعليمية التعلّمية.
ومن جھة أخرى،يتطلب تنفيذالبرنامج توفير بعض الوسائل التعليمية على مستوى المؤسسة والتي
سيتم استغاللھا بصفة فردية أو جماعية ،نذكرھا فيما يلي:
•
•
•

اآلالت الحاسبة البسيطة واآلالت الحاسبة العلمية.
أشكال ومجسمات مصنوعة ومألوفة.
برمجيات )مجدوالت وبرمجيات الھندسة(.
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مقدمة
 -1تحليل الوضعية الراھنة لبرنامج التربية التكنولوجية
أبرز البرنامج الحالي ،من خالل تطبيقه في الميدان ع ّدة مالحظات أھمھا أنه :
* أصبح اليساير الحاجيات الجديدة لمجتمعنا ،وتحوالته االقتصادية والسياسية ومشاريعه
المتفتحة على كل الميادين بمختلف قطاعاته.
* عدم التوافق الداخلي في مركباته -البرنامج الحالي -سواء أكان ذلك في برنامج السنة مع بقية
المواد األخرى ،أو برنامج سنوات التعليم األساسي في المادة.
* نقص رغبة التلميذ في التعلم مع برنامج ھمشته )أغلب فقراته( التطورات التكنولوجية
وتطبيقاتھا الميدانية التي يالحظھا ويتعامل معھا التلميذ ،وكذا المستجدات التربوية في
تعليمية المواد العلمية والتي ال تعكسھا نشاطات المدرسة.
* طلبات األساتذة في التغيير من أجل تفعيل دور المدرسة في المجتمع من خالل مناھج علمية
جديدة.
وبالمقابل :
* أصبح البرنامج الحالي ال يواكب حاجات متعلم ھذا اليوم الذي تغيرت سلوكاته بفعل عوامل
التطور المختلفة.
* تغير سلوك المتعلم حيث صار بإمكانه أن يتجه نحو آفاق تعلم أخرى التي يتوجب علينا
أخذھا بعين االعتبار في سياق التعلمات.
* تطور العلوم والتكنولوجيا ،واحتاللھا مكانة مرموقة في الحياة اليومية للمواطن.
 -2الوضعية المرغوب فيھا في منھاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
يوفر المنھاج الجديد الذي يعتمد إصالح مسارات تعلم متنوعة ،وتبرز أھم المحطات المستجدة
فيه في المعالم اآلتية :
* يستند على مكتسبات التلميذ في التعليم االبتدائي والمتوسط.
* يرعى التعلم كمكتسب يقترن باستعمال وتوظيف المعارف المرتبطة بحياة المتعلم ومحيطه
ويستجيب لرغباته وفضوله.
تتجاوب المقاربة بالكفاءات )أساس بناء كل مناھج التعليم الجديدة( إلرادة تطوير غايات المدرسة،
لكي تتكيف مع الواقع المعاصر في مجال الشغل والمواطنة والحياة اليومية ،وال يعني ھذا إطالقا
أنھا تستغني عن المعارف ،بل تعطيھا دفعا جديدا وتعمل على تجنيدھا في وضعيات متنوعة
ومختلفة.
* يوفر فرص االستكشاف مع استغالل مواھب وقدرات المتعلم ،من أجل التعامل مع مشكالت
حياته اليومية ،من خالل مواضيع في الفيزياء أو الكيمياء تتوافق مع سنه باعتماد مبدإ
البحث ،التقصي ،المعالجة ،التفسير ،مقابلة اآلراء ،استخدام النماذج ،التدرب على المسعى
التجريبي  ...والتمتع بمباھج الدنيا.
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* يعطي مكانة مرموقة للعمل اليدوي )األعمال المخبرية ،المشاريع التكنولوجية( باعتبارھا
بعدا أساسيا يؤدي إلى اكتساب مھارات ،توفر له فرص التعامل مع تكنولوجيا محيطه
وتؤھله لالندماج في مجتمعه.
* إنّ العمل اليدوي يمنح للمتعلم فرص التعامل مع أشياء وصنع أشياء من محيطه ،يعبر بھا
عن مواھبه ،ويحقق ذاته ،ويحس بسعادته ورضاه عن نفسه.
* يتضمن المنھاج تدرج واستمرارية تعليم مختلف المفاھيم خالل كل مراحل التعليم )من
االبتدائي فالمتوسط حتى الثانوي( ،بحيث تترابط أجزاء مناھج مختلف السنوات عموديا
حول مواضيع محورية يتعمق المتعلم في دراستھا.
* ُيدرج منھاج التعليم المتوسط مواضيع جديدة مثل  :الفلك– الكيمياء– التلوث -الطاقة -الضوء
ورؤية األلوان ...
* تھدف كل مناھج التعليم المتوسط في المادة )مع مناھج المواد األخرى( إلى جعل األولوية
لنشاط التلميذ ،كي ينمي معارفه بنفسه .ويتمثل دور األستاذ في تفعيل دور المتعلم،
ومساعدته على تنمية قدراته بنفسه عبر كل السبل التي ترقي من أداءاته.
 -3المبادئ األساسية المنظمة للمنھاج
تقديم المادة :
المادة ذات طابع تجريبي أساسا ،يھدف تعليمھا إلى تكوين الفكر العلمي لدى التلميذ الذي يفھم
محيطه التكنولوجي الحديث ،ويتفاعل معه ،ويؤثر فيه إيجابا.
ال يمكن للفرد أن يثق بنفسه إالَّ من خالل تكيفه مع محيطه ،وشعوره بذاته ،ودعم استقالليته،
وتيسير سبل مواصلة تكوينه المستقبلي.
إن تدريس مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا تمكن التلميذ من اكتساب مفاھيم علمية ووسائل
اكتشافھا ،وإجراءات مناسبة تمكنه من القيام بدوره في المجتمع بثقة وفعالية في إطار االنتماء إلى
محيط اجتماعي ،يتطلب كفاءات عمل متزايدة باستمرار ضمن عالم علمي– متزايد ھو األخر– في
شموليته ومتنام بصورة سريعة ومستمرة.
وإذا كانت الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا واإلعالم اآللي أبعادا حاضرة في كل مكان ،وترتبط
بنشاط اإلنسان وتطوره ورفاھيته وھي في خدمته ،فإن أبرز صورھا ال تتمثل فقط في االختراعات
المتتالية اليومية أو في ميدان انتشار المعلوماتية أو في األجھزة العلمية الطبية التي أصبحت تنفذ إلى
جسم اإلنسان لجراحته بدون جراحة ،بل تعدت ك ّل ذلك بحيث أنھا دخلت كل ميادين الحياة بدون استثناء،
في نفس الوقت الذي أصبحت في متناول كل الناس على اختالف مستوياتھم )الثقافية واالجتماعية( من
مختلف األعمار.
يتفھم المتعلم محيطه ويقوم بدوره في المجتمع بثقة وفعالية ،حيث تساھم المادة في ھذه المرحلة من التعليم،
وترسي في الفرد والمجتمع مباديء تعلم غاياتھا ھي :

 التمكن من ثقافة علمية قاعدية لتفھم العالم الكوني ،وتمثيل أولي متناسق )متماسك(
النتظامه.
 إدراك أنه بالرغم من تعقد الظواھر الفيزيائية-الكيميائية ،فإ ّنه مع ذلك يمكن التعبير عنھا
ببعض القوانين العامة وبعض المفاھيم األساسية الموحدة مثل  :ذرة ،جزئ ،طاقة،
إنحفاظ الكتلة... ،
 التعبيرعن قوانين العلوم التجريبية بصياغات رياضية .يستدعي توظيف ھذه القوانين
استعمال استدالالت منطقية ،وكذلك بعض األدوات الرياضية مثل  :التناسب ،النسبة
المئوية ،الدوال ،أشكال ھندسية في المستوي والفضاء.
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التفريق في مختلف تعلماته ما بين الحقيقة والتساؤالت ،ما بين الوقائع والفرضيات مع
تبرير بعض المعارف.
التعود من خالل تعلماته في المادة على المسعى العلمي وخاصة التجريب والتكنولوجيا،
لكي يتمكن من المالحظة والتعبير عنھا بتحرير علمي دقيق.
التفتح على كل التقنيات ،التي يعتمد غالبھا ،منطلق الفيزياء والكيمياء كمسلك يفسر
ويبرر الظواھر اليومية.
ممارسة القواعد األولية في البحث على المعلومة العلمية من خالل استعمال جھاز
اإلعالم اآللي وتقنيات االتصال باإلنترنت.

إنّ بناء منھاج مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا يعتمد على األبعاد والمبادئ األساسية اآلتية :


أبعاد مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا :

أ( -البعد الفيزيائي :

الفيزياء ھي إحدى المواد العلمية التي تھتم بوصف وتفسير الظواھر الطبيعة ،وكذلك ببعض
العمليات والتركيبات التقنية والتكنولوجية.
وفي التعليم المتوسط يعتمد تدريس الفيزياء عموما على الدراسة الكيفية الوصفية للظواھر.
وترتكز على توظيف المعارف المكتسبة في وصف المظاھر الخارجية الملحوظة والملموسة
للظاھرة فيزيائيا ،وتفسير بعض مميزاتھا ،حيث اعتمدنا ،في السنة األولى متوسط ،على  :وصف
التجھيز التجريبي –وصف تركيب جھاز تقني -وصف إجراء التجربة  ،...بحيث يترافق ذلك بداية
التلمس األوّ لي للقياس الكمي.
أما في السنة الثانية من التعليم متوسط ،والسنتين المواليتين له  :يعتمد الوصف والتفسير على تحديد
الشروط واألسباب التي تتوقف عليھا ظاھرة ما ،وكذا صحتھا ،مع مواصلة التدرج في قياس بعض
المقادير ووصف خصائصھا مثل التيار الكھربائي ...
ويرتبط بھذه الدراسة إنجاز تجارب كثيرة ومتنوعة ،خاصة في العمل المخبري ،لدعم وإكمال
المفاھيم والمعارف األساسية المكتسبة من التعليم االبتدائي والمتوسط ،كما تساھم في إدخال مفاھيم
ومعارف جديدة في التعليم المتوسط عامة ،مع التركيز على الجانب التاريخي للفيزياء.
ب( -البعد الكيميائي :
يشمل المادة وتحوالتھا ومفھوم التحوالت الكيميائية وبعض الحوادث الكيميائية الخاصــة باالحتراق،
كما يشمل أيضا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي ،والتطرق إلى نموذج الذرة.
تقدم ھذه المحتويات اعتمادا على المنھجية العلمية المتمثلة في إنجاز تجارب ،سواء في الدرس أو
في العمل المخبري ،لكي يوظف التلميذ معارفه في الوصف والتفسير في مجاالت مختلفة
كالصناعات المعدنية والصناعات الغذائية الفالحية ،والصناعات البالستيكية ومعالجة مشاكل المياه
والنفايات حتى يبرز تأثير الكيمياء في البيئة ،كما يشمل ھذا البعد أيضا تاريخ الكيمياء.
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ج( -البعد التكنولوجي :
إنّ البعد التكنولوجي لھذه المادة يكمن في إنجاز بعض المشاريع التكنولوجية التي تتطلب الربط
بين النظري والتطبيقي ،كما يأخذ بعين االعتبار تنمية المھارات اليدوية ،واالتجاه التطبيقي والكفاءة
التفاوضية لدى التلميذ ،للوصول به إلى تحقيق وإنجاز مشاريع لھا عالقة بخبراته اليومية وانشغاالته
واھتماماته بما يحدث في محيطه اليومي ،ثم دراستھا ومعالجتھا في إطار األنشطة التجريبية الصفية
والالصفية من أجل التطوير واالبتكار.
وتتدرج ھذه المقاربة العمودية لھذه المشاريع خالل التعليم المتوسط كاآلتي :
* تعطى التفاصيل حول المشروع من بدايته إلى نھايته )إنجازي( ويخص ذلك السنة األولى
من التعليم المتوسط )الطور األول(.
* يفسح المجال للتلميذ بنوع من المبادرة )اقتراحات بخصوص المشروع ،تفاوض حول
الطرق ،اآلجال ،الكفاءات ،الخ (...من أجل إبراز مواھبه بكفاءة بتوجيه من األستاذ
)استكشافي( ويخص ذلك كال من السنتين الثانية والثالثة من التعليم المتوسط )الطور
الثاني(.
ويظھر أيضا المشروع بشكل "بحث توثيقي" يتناول فيه تالميذ الفوج موضوعا مرتبطا بالمجال
المعرفي المقرر ،حيث يوسعون أفكارھم ويستغلون المعارف ذات الصلة في تحليل تكنولوجي
ألداة تكنولوجية شائعة االستعمال )مثل التجھيز الكھرومنزلي( .وقد تكون بسيطة أو مركبة.
يركز في البحث على الجانب المبدئي ،فيكتشفون العناصر وخصائصھا ووظائفھا والترابط بين
ھذه العناصر والوظيفة التي تؤديھا ھذه األداة أو الجھاز .كما يمكن التطرق إلى استعماالتھا
وكيفية تركيبھا أو صنعھا أو نبذة عن تاريخ تطورھا.
ھذا ،ويبقى الموضوع مفتوحا ،تتحدد حدوده ومالمحه حسب األھداف من المشروع أو البحث
الذي ال يجب أن يبتعد كثيرا عن المعارف والمفاھيم األساسية في المجال المرتبط به.
كما تجدر االشارة إلى أنه يمكن ،بل مرغوب فيه ،أن يتوجه االھتمام إلى الجانب االنجازي
للمشروع ،حيث يتم فيه تحقيق إما تراكيب تجريبية تدمج وتستغل في أنشطة التجارب العملية أو
تقترح كوسيلة عمل بيداغوجية ،أو مخططات )رسومات مبدئية( توضح مبدأ عمل األداة أو
الجھاز أو التركيب ،أو بشكل مجسمات تستغل فيھا المواد األولية المتوفرة وصنعھا بالقولبة أو
التشكيل أو التركيب.
كما يمكن االستفادة من المعلومات التي نحصل عليھا بواسطة الحاسوب وما يتوفر في األقراص
المضغوطة أو البرمجيات المتنوعة.
أن تأطير ھذا النشاط البحثي من طرف األستاذ ھو جزء أساسي في ھذه المرحلة من تطور نشاط
التالميذ الذي يجب إن يوجه تدريجيا للتحكم في مختلف العمليات ،لتمكينه من اكتساب مساعي
البحث المبنية على التوجه وانتقاء المعلومة في عالم تدفقت فيه المعلومات.
* تحل فيه االشكالية باتباع المسعى العلمي من طرف التلميذ نفسه )إبداعي ،ابتكاري( ويخص
ذلك السنة الرابعة من التعليم المتوسط )الطور الثالث(.
د( -البعد المعلوماتي :
إنّ استعمال الحاسوب كوسيلة تعليمية في ھذه المادة ،يعتبر وسيلة من الوسائل التجريبية
كإجراء بعض القياسات ومعالجتھا ،وإجراء المحاكاة والكتابة باستعمال بعض البرامج مثل WORD :
و  EXCELواالتصال بالشبكات الوطنية والعالمية )االنترنيت( الستخراج المعلومات والتفاعل مع
مواقع علمية مختلفة.
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 -4مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ومجاالت الحياة المختلفة
إنّ تدريس ھذه المادة بأبعادھا األربعة يساھم في فھم مجاالت الحياة  :العلمية والبيئية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
أ( -المجال العلمي :
إنّ اكتساب المعارف في الدروس العلمية يقتضي من التلميذ أن يوظف ھذه المعارف في
وصف وتفسير الظواھر الطبيعية ،والتركيبات التقنية التكنولوجية ،ويعرف كيف يصدر الحكم
العلمي.
وعلى ھذا األساس فإن تدريس العلوم  -باتباع المنھج العلمي -يسمح للتلميذ أن يتعامل بكفاءة ،مع
المشكالت والمواقف التي تعترض حياته اليومية وكذلك ربط ھذه المادة بمختلف مراحل التطور
التاريخي للعلوم.
ب( -المجال البيئي :
إنّ الجانب البيئي يظھر في متطلبات الحياة اليومية للتلميذ ،لكي يطلع بكفاءة على ما يقوم به
اإلنسان عموما ،من أجل تحويل المحيط الذي يعيش فيه لتلبية حاجياته في الحياة اليومية مع احترام
ھذا المحيط )التوازن البيئي( ،حيث أنه من الواضح أن القفزات التطورية في مختلف الميادين
أفرزت سلبيات متعددة نالت من العناصر البيئية :
التلوث بمختلف أصنافه ،ظاھرة ارتفاع درجة حرارة األرض )ظاھرة االحتباس الحراري .(...
ج( -المجال االجتماعي :
إنّ الجانب االجتماعي يظھر معناه في المعارف والمواقف واالتجاھات االجتماعية االيجابية،
التي تؤدي إلٮالتطور التقني التكنولوجي المستمر ،وإلى رفاھية الفرد والمجتمع ،وتحسين ظروف
حياته االجتماعية ،مع تفادي النتائج السلبية التي قد ترجع بالضرر على المجتمع .في الطور
المتوسط يكتشف التلميذ أكثر الحياة المشتركة داخل المدرسة ،والقسم ،وداخل المجموعة المصغرة.
ومنه يكتسب المواقف واالتجاھات الضرورية لھذه الحياة المشتركة.
إنّ تعلم العلوم بروح المقاربة الجديدة التي توفرھا النشاطات ذات الطابع العلمي ،ستمكن التلميذ من
تعلم مبدأ االحترام والمسؤولية  :احترام العمل المنھجي المنضبط ،التعلم مع اآلخرين ،احترام اآلخر
)زميله ،أسـتاذه ،أولياؤه (... ،واحترام نفسـه ،ومكانة الفرد ضمن المجموعة،
احترام قواعد العمل التي قد تناقش ،لكنھا متفق عليھا ومقبولة من الجميع ،احترام الممتلكات
العمومية .كما يكتسب القدرة على التبليغ والتواصل مع اآلخرين ،التعبير عن رأيه بحرية بدون
تعصب لھذا الرأي والتريث في إصدار األحكام إال بالمحاجة العلمية والموضوعية البعيدة عن
الذاتية .ھذه المواقف المكتسبة تجعل منه فردا مندمجا في حياته االجتماعية ،ومتفتحا أكثر على
اآلخرين.
د( -المجال االقتصادي :
إنّ تدريس ھذه المادة يأخذ بعين االعتبار التوجھات العالمية الجديدة فيما يخص تحديات
العولمة ،وذلك بإدراج بعض المواضيع في النشاطات الصفية أو الالصفية )تعطى بشكل بحوث أو
أعمال مؤطرة( مثل  :الطاقات المتجددة ،ومعالجة النفايات واالھتمام بمشاكل المياه وما يترتب عنھا
من سلبيات في المجال الفالحي كالري ،وفي تزويد المناطق السكانية بالمياه الصالحة للشرب.
كما يمنح تدريس ھذه المادة للمتعلم الوعي بالدور الذي تلعبه في توجيه وتنشيط االقتصاد الوطني
بحيث يراعى في ذلك التأھيل العلمي والمھني للمتعلم بعد إنھاء ھذه المرحلة من التعليم ،حتى يساھم
في التنمية االقتصادية الشاملة ،ويتكيف مع المتغيرات االقتصادية وفرص العمل المتاحة في إطار
التوازن بين الموارد والسكان.
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ھـ( -المجال الثقافي :
إنّ تدريس ھذه المادة في التعليم المتوسط ينبغي أن يحافظ على احترام المقومات الحضارية
الثقافية الوطنية ،كما يساھم في التفتح على الثقافات العالمية ،وفي تكوين مواطن صالح يحرص على
االعتزاز بحضارته وتاريخ أمته ،ويسعى إلى رقي أمته علميا واقتصاديا؛ وذلك بمشاركته في
تطوير مجتمعه ،وحماية إنجازاته الصناعية وھياكله السياسية والثقافية .كذلك فإن تدريس العلوم
الفيزيائية والتكنولوجيا يسعى أن يلعب المتعلم دورا أساسيا في استقرار المجتمع أمنيا وتحقيق
ازدھاره اقتصاديا وسياسيا.
تكسب ھذه المادة المتعلم ثقافة علمية شاملة ،يساھم بھا في خدمة أمته ووطنه.

 -5العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا وملمح المتعلم
انطالقا من أبعاد مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ،وتأثيراتھا على المجاالت المختلفة للحياة،
يمكن اشتقاق الملمح العام للمتعلم عند تدريس ھذه المادة في التعليم المتوسط.
* تمكين المتعلم من ثقافة علمية ضرورية للحياة في العالم المعاصر ،وكذا توسيعھا باستغالل
التوثيق المناسب )المصادر المختلفة للمعرفة( وإيقاظ االھتمام العلمي وإثارة المواھب لدى
المتعلم.
* تمكين المتعلم من طرق علمية فيزيائية تساعده على :

*

*
*
*

 مواجھة المشكالت في الحياة اليومية والتعامل معھا في حدود يضمن احترام البيئةوالمجتمع.
 مواصلة الدراسة أو التوجه إلى التكوين المھني والتمھين. التدريب على عملية إنجاز المشاريع التكنولوجية. استيعاب واستخدام التكنولوجيات الحديثة ،حتى يستطيع االندماج في الحياة العصرية،ومسايرة التطور العلمي التقني والتكنولوجي.
الحصول على حد أدنى من المعرفة ذات الطابع التاريخي ،ليطلع على تاريخ العلم وأحداثه
الھامة ،حتى يتمكن من التعرف على كيفية ظھور األفكار العلمية ،ومساھمة العلماء في
تطويرھا وتوظيفھا في بناء العلوم والتكنولوجيات الحديثة والتعريف ببعض مشاھير
العلماء.
تمكين المتعلم من منھج التفكير العلمي.
تمكين المتعلم من معارف كيميائية قابلة للتطبيق في عدة مجاالت ،كالصناعات المعدنية
وفھم الوسط البيئي ،والصناعات الغذائية الفالحية ...
تمكين المتعلم من معارف ومھارات في اإلعالم اآللي.

 -6األسس التعليمية المنھجية
أ( -الكفاءة :
إنّ مركز اھتمام العملية التعليمية/التعلمية ال يتمثل فقط في تمكين المتعلم من معارف علمية،
بل في توجيھه أيضا إلى توظيفھا ،معتمدا األسس التعليمية المنھجية التي تؤدي إلى ربطھا
بوضعيات تسمح بالتأثير في داخل المدرسة ،وتتعداھا إلى خارجھا ،حيث تجند المكتسبات المتعلقة
بالمعارف الجاھزة والقابلة للتوظيف عند الحاجة ،وفي الوقت المناسب خصوصا عندما يتعلق األمر
بحل مشكلة مركبة أي  :وضعيات تتطلب التحليل -التفسير -اتخاذ القرار -التفاوض -التعديل ...
المقصود بالكفاءة ھو الوصول بالتلميذ إلى توظيف المعارف المكتسبة في العملية التعليمية/التعلمية
قصد التعرف على مشكل يعترضه ،واتخاذ الموقف المناسب لحله عقليا ومنطقيا في حينه.
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ب( -طرائق التدريس والتقييم :

يرتبط مفھوم الطريقة بمجموعة من القواعد المنھجية ،والخطوات المنطقية التي يتبعھا االستاذ
لتسھيل عملية التعلم/التعليم من أجل الوصول إلى الكفاءات المحددة.
ومن أھم ھذه الطرائق التي يمكن اتباعھا في تدريس المادة :
 الطريقة التجريبية ،طريقة النشأة التاريخية ،طريقة العمل بالمشاريع ،طريقةالنمذجة ،الطريقة البنيوية ،طريقة حل المشكالت طريقة لعب الدور الخ...
تلعب التجربة في العلوم الفيزيائية دورا أساسيا في كل ھذه الطرائق.
إنّ اختيار طريقة ما من بين مجموع طرائق ،يعود إلى وجاھتھا ومالءمتھا للوضعية
التعليمية/التعلمية والمشروع البيداغوجي المتبع )الھدف ،طبيعة النشاط ،الخ.(...
يتمثل الھدف في إحداث انسجام لسيرورة عمل منحدرة من مختلف التيارات البيداغوجية واضعين
نصب أعيننا الفعالية والواقعية :
 نعلم ھي قبل كل شيء نمكن المتعلم من التعلم. المتعلم ھو الذي يتعلم ونساعده في تعلماته. المتعلم ھو المھندس الذي يشيد صرح معارفه العلمية. المتعلم ھو الفاعل األساسي في تكوين ذاته. األستاذ ھو المرجع الذي يوفر خبرته في خدمة اآلخرين.نذكر ھنا ببيداغوجية تربوية تتالءم مع المقاربة بالكفاءات ،وتمكن من المسعى العلمي الذي
تھدف إليه المناھج العلمية وھي بيداغوجية  :الوضعية–المشكلة.
• الوضعية–المشكلة :
يؤ ّدي اختيارھا إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه ،وإلى ضرورة تعديلھا ويقينه بعدم فعاليتھا
والشعور بالحاجة إلى بناء معارف جديدة ،وإجراءات جديدة أكثر فعالية.
قبل أي عمل تجريبي ،يصوغ التالميذ فرضياتھم ،التي تدفعھم إلى الكشف )نزع اللثام أو الغطاء( عن
تصوراتھم.
يعتمد التالميذ ،بعدئذ ،نھج بروتوكول تجريبي يحققونه من أجل التحقق من فرضياتھم المصوغة.
المشكل ھو  :كيف ينطلق النشاط الفكري ؟ بحيث ال يتحدد دور التلميذ في اإلجابة عن سؤال ما
فقط ،بل يتعداه إلى صياغة أسئلة ذات داللة ،وإلى وضع فرضيات ،ومقابلة فرضيات اآلخرين،
وتجريبھا في حل اإلشكاليات المطروحة.
تتوخى ھذه البيداغوجية االنتقال من منطق العرض )تقديم الدرس ،تقديم المعرفة( ،إلى منطق الطلب
)طرح إشكاليات ،تساؤالت ،وحثھم على بناء المعرفة(.
والھدف ھو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنى مفھوم ما ،ويلمسه من خالل فوائده )القطيعة التامة مع
منطق عرض المعرفة(.
يستعمل التلميذ أثناء حل إشكالية ما إجراءات متنوعة ،على أنھا تكون غير كافية ،تتجلى له عندئذ،
ويدرك أھمية ھذه المعرفة التي تصبح ھي األداة األنجع للحل ،وھذا ما يعطي معنى الستخدامھا،
وھكذا يصبح القسم مخبرا لنفس نھج العالم الباحث الذي  :يجرب -يخطئ – يعيد التجريب-
يكتشف– يبادر -يتبادل التجارب والخبرات مع اآلخرين– يصوغ الفرضيات– يعود إلى صياغتھا
في كل لحظة بحرية تامة ... ،عن طريق الحوار واالستدالل في نقاش علمي مع زمالئه ،وكذلك مع
أستاذه.
إنّ النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له باالنتقال من وضع المستھلك للمعرفة إلى وضع المنتج لھا
وبذلك نبتعد عن البيداغوجية اإللقائية )التلقين(.
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• التقويم :
يعتبر التقويم عملية مدمجة في سيرورة التعلم/التعليم ومرافقا لھا يتوجب على األستاذ التخطيط
المسبق لتقويم خطوات التعلم ،بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم.
تتجلى مكانة التعلمات في توجھاتھا المرتقبة بوظيفة السيرورة والنتائج ،ويتوجب عندئذ أن يكون
للتقويم نفس الوظائف وھي تقويم السيرورة والنتائج.
تتخلل مسارات التعلم فترات للتقويم التكويني الذي يمكن أن يأخذ أشكاال متعددة.
يعتمد التقويم وسائل موضوعية ،معاييرھا مضبوطة مسبقا ومحددة لمستويات التمكن من الكفاءات.
يتجه التقويم كليا صوب المتعلم في أثناء التعلم .عندما يالحظ األستاذ المتعلم أثناء الفعل يمكنه أن
يفتك قرائن مراحل تدرج تطوره في كفاءاته من أجل ضبطه لإلنسجام مع الطرائق ... ،وإذا اقتضت
الضرورة إعادة النظر في عالقة وأنماط المساعدة من أجل الوصول إلى فعالية أكثر.
ج( -إنجاز التجارب :
إنّ خطوات العمل التجريبي الذي يعتمد :
)المالحظة–الفرضية–التجربة-النتائج-المعالجة-الحوصلة( تمثل تعليما ذا طابع تجريبي.
إنّ النشاطات التجريبية تلعب دورا أساسيا في تدريس العلوم الفيزيائية ،ويمكن أن تقدم بشكلين :
 التجربة التوضيحية أو تجربة الدرس )مع كامل القسم( ،ويؤديھا األستاذ أمام الجميع. حصة األعمال المخبرية أو األعمال التطبيقية )مع فوج– قسم( وتتم ضمن أفواج مصغرة. إنّ التجربة تسمح بمعالجة وضعيات–اشكالية عندما ينجزھا التالميذ ،وھي فرصة لتحقيقتركيبات تجريبية تستخدم فيھا وسائل وأدوات التجريب والقياس ،واستغالل النتائج ،وھي
تربط النظري بالواقع.
ومن أھدافھا أنھا :
 تسمح للتلميذ من مواجھة تصوراته األولية -التي غالبا ما تكون خاطئة ،أو مشوھة -حولالظواھر والمفاھيم التي تعرضھا دروس الفيزياء.
 تسمح له بالقيام بالمالحظة العلمية وإيقاظ فضوله. تنمي فيه التفكير العلمي والمسعى التجريبي. تتيح له إجراء قياسات ،والحرص على الدقة العلمية. تمكنه من بناء معارفه بنفسه )اكتشاف حقائق ،بناء مفاھيم ،التوصل إلى قوانين ونظريات(.تقترح الوثيقة المرافقة ،لبرنامج ھذه السنة ،نسقا عاما لسيرورة مختلف نشاطات السنة)بما فيھا
االعمال المخبرية(.
في برنامج السنة الثالثة متوسط ؛ يدمج االستاذ األعمال المخبرية في إطار السيرورة العامة ،بالشكل
الذي يتوافق مع التدرج العام ،ومع إمكانيات مخبر المؤسسة وطريقة تناول الموضوع  :تحقيق
تجريبي ،أو عمل مخبري في إطار وضعية إشكالية... ،
د( -المعارف القبلية :
يقصد بالمعارف القبلية االفكار التي يبرزھا التلميذ في الدرس عندما يطلب منه وصف وتفسير
الظاھرة أو الحادثة.
أي أن التلميذ يحمل معه إلى الدرس معارف قبلية انطالقا من خبراته اليومية المختلفة وعليه
ينبغي لألستاذ أن يستغلھا في سير الدرس.
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ھـ( -ﺗوﺟﯾﮫ ﺧﺑرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ :
إن ّ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟدرس ﻣن اﻟوﺳط ]اﻟﻣﻧزل ،اﻟﺷﺎرع ،اﻟﻣدرﺳﺔ[ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻛون ﺑواﺳطﺔ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ،واﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻧده ،ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم/اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ
وﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ ،أو ﺣﺗﻰ إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،و ﺗوﺟﯾﮫ ھذه اﻟﺧﺑرات ﯾﻛون ﻋن طرﯾق أﺳﺋﻠﺔ وطرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت
اﻟﺦ...
ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﺄن ّ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺑﻧﻲ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻠﻣﯾﺔ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻌﺎرﻓﮫ
اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺗﺧطﯾط اﻟدرس وﺳﯾره ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،وأﺧذ اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮭم
وﺗﺳﺎؤﻻﺗﮭم ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر.
و( -اﻟﻧﺷﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ :
إن ّ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓرﺻﺎ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن إظﮭﺎر ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ واھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮫ ﺑﻛل
ﺣرﻛﯾﺔ )دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ( .ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻟﺗﺣﻘق ﺑﻧﻔﺳﮫ وإﺻدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ أو ﺧطﺈ ﻣﻌﺎرﻓﮫ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ
اﺗﺟﺎه اﻟظواھر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ي( -ﺗوﺟﯾﮫ اﻟدرس وﻣﺣﯾط اﻟﺗﻠﻣﯾذ :
إن ّ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟدرس ﻧﺣو ﻣﺣﯾط اﻟﺗﻠﻣﯾذ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻔﮭم ﻣﻧﮫ أﻧﮫ أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدرس ،ﻷن ھذا ﯾﻌرﻗل اﻟدرس وﯾﻌﻘده ،وإﻧ ّ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗوﺟﯾﮫ
اﻟدرس ﻧﺣو اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾدرك ﺑﺄن ّ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﮫ ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﻟﮫ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﺷرح وﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻟﻣﺷﻛﻼت
واﻟﺗوﻗف ﻋﻧدھﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم/اﻟﺗﻌﻠم ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك.
 -7ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ  :ﺗﺗوزع اﻟﺳﻧوات اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أطوار وھﻲ :
* اﻟطور اﻷول  :ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺳﻧﺔ دﻋم اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت
)طور اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗﻛﯾف(.
* اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ،ﯾﻣﺛل ھذا اﻟطور دور طور
اﻟدﻋم واﻟﺗﻌﻣق ،وذﻟك ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
* اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث  :ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ،ﯾﻣﺛل ھذا اﻟطور اﻟﺗﻌﻣﯾق واﻟﺗوﺟﯾﮫ،
أي ﯾﮭﻲء اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﮭﮭم إﻣ ّﺎ إﻟﻰ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أو إﻟﻰ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ
واﻟﺗﻣﮭﯾن.
 اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻷطوار
اﻟﺳﻧـﺔ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﺳﻧوي

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ
2
3
1+1
1+1
60
60

اﻟطور اﻷول
1
1+1
60
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اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث
4
1+1
56

 -8كفاءات التعليم المتوسط
الكفاءات العلمية

 يفھم المصطلحات العلمية والتقنية ثم يستخرجالخالصات من النصوص العلمية.
 يفسر بعض الظواھر الطبيعية والحوادث فيالعلوم الفيزيائية.
 يقدر رتبة المقادير الفيزيائية. يكتشف تاثيرات بعض المواد الكيميائية فيالمحيط والبيئة ...

الكفاءات التجريبية

 يحل إشكالية ما باتباع المسعى العلمي. يجرى بكيفية سليمة خطوات إنجازتجربة.
 يخطط لمراحل إنجاز مشروعتكنولوجي.
 -ينشىء مخططات بيانية.

الكفاءات العرضية :
أ( -كفاءات النظام الفكري :
 ينتقي المعلومات ويعالجھا. يستغل المعلومة ،ويبني أسئلة مالئمة ووثيقة الصلة بالموضوع. يتبنى نموذجا لمشكل ،ويعتمد الترميز الموافق. ينتقي حال لمشكل من بين عدة فرضيات. يبرر االختيارات ،ويأخذ القرار المتناسق مع المعايير المعتمدة. يحلل بدقة الوقائع والوضعيات ويشرح الروابط بين عناصرھا.ب( -كفاءات النظام المنھجي :
 يخطط إلنجاز مشروع ،ويكيفه مع الضغوطات والواجبات االجتماعية. يبحث عن المعلومات باستخدام وسائل اإلعالم واالتصال ويعالجھا باستخدام البيانات. ينتظم في الزمن والفضاء.ج( -كفاءات النظام الشخصي االجتماعي :
 يتقاسم مع زمالئه انفعاالته وأحاسيسه وأفكاره ووجھات نظره. يشارك بتعاون ،ويضطلع بمسؤولياته في مختلف األفواج المنتمي إليھا ،ويتكيف مع مختلفالوضعيات.
 يتعرف على مكونات المعضالت األخالقية ويحلل مركباتھا.د( -كفاءات النظام التواصلي :
 يفك إشكاليات المحيط اعتمادا على رموز مختلفة )بصرية -كتابية -شفھية -غير شفھية-ايقونية(.
 يفك رموز الخطابات الالشفھية. يبحث عن مختلف وجھات النظر ،ويفرق بين الفعل ووجھة النظر )الرأي(. -يثمن ويتفحص مختلف وسائل االتصال.
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 -9الكفاءات االساسية للسنة الثالثة متوسط
-

الكفاءات العلمية
يوظف نموذج التفاعل الكيميائي لتفسير بعض التحوالت
الكيميائية.
يصف تحول طاقة الجملة من شكل الى شكل آخر.
يوظف المفاھيم  :شدة التيار الكھربائي ،التوتر
الكھربائي ،اإلستطاعة الكھربائية لتفسير بعض
التطبيقات في الحياة اليومية.
يوظف مفھوم تركيب الضوء األبيض لتفسير رؤية
األجسام باأللوان.
يقدر رتبة المقادير الفزيائية المقررة.
يفھم المصطلحات العلمية والتقنية ويستخرج الخالصات
من النصوص العلمية.

الكفاءات التجريبية
 ينجز بكيفية سليمة خطوات التجربة فيحصة الدرس وفي المخبر.
 ينجز بكيفية سليمة مشروعأ تكنلوجيا ما. ينشئ المخططات البيانية. يحقق – تجريبا  -تركيبات الداراتالكھربائية.

الكفاءات العرضية :
الكفاءات العرضية ھي تلك التي تتعدى اكتساب المعرفة العلمية ،أو المتعلقة بالتجريب،
والمستھدفة من تدريس مادة العلوم الفيزيائية.
تتوسع الكفاءات العرضية إلى المواد األخرى )علوم ،رياضيات ،جغرافيا ،اللغة العربية ،الخ(...
الذي يكتسبھا ،ويوظفھا التلميذ في أوقات مختلفة من تعلمه خالل الطورالمتوسط .مثل :
 كفاءات مرتبطة بال ّلغة العربية :
 الحصول على المعلومات وفرزھا وانتقائھا.ّ
 وصف ظاھرة علمية أو تجربة بشكل سليم مع احترام اللغة العلمية ،كتابة تقرير عنالمالحظات والنتائج والتفسيرات.
 التعبير السليم شفويا عن  :فكرة ،رأي ،استدالل ،تقديم برھان أو حجة. القدرة على قراءة وتوظيف الترميز العلمي. كفاءات مرتبطة بال ّلغة الرياضية :
 استخدام أسس العشرة. استخدام عالقات التناسب. قراءة مخطط بياني ورسمه في مستوى المفاھيم المكتسبة في الرياضيات. يستخدم المفاھيم المكتسبة في الھندسة )اإلنشاء ،حساب المساحات ،الحجوم(. تحويل الوحدات. كفاءات مرتبطة بتقنيات اإلعالم اآللي :
 استخدام الحاسوب في تحرير وثائق )تقارير ،ملخصات ،مخططات ،رسومات توضيحيةالخ.(...
 استخدام الحاسوب لقراءة وثائق علمية. استخدام برمجيات المحاكاة الممكن توظيفھا في المنھاج. القيام بالبحث المستقل أو المؤطر باستخدام األقراص المضغوطة أو باالتصال بشبكةاالنترنيت.
 تبادل الوثائق عن طريق البريد اإللكتروني في إطار بحث جماعي.116

 -10محتوى مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في التعليم المتوسط
إنّ محتوى مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في التعليم المتوسط يشتق من الملمح العام
للمتعلم في نھاية التعليم المتوسط ،ويشمل مفاھيم المجاالت األربع اآلتية :
المادة وتحوالتھا – الظواھر الكھربائية – الظواھر الضوئية والفلكية – الميكانيك والطاقة.
ويھدف ك ّل منھا إلى :
-

دراسة الظواھر والحوادث الطبيعية.
دراسة المفاھيم وبعض القوانين الفيزيائية البسيطة.
دراسة العالقة بين العلوم الفيزيائية وتاريخ العلوم.
اعتماد المسعى العلمي المدعوم بالنماذج المبسطة والنشاطات التجريبية.

تستغل المعارف المكتسبة في وصف وتفسير ظواھر المحيط من خالل مجاالت الحياة اليومية.
تتعرّض محتويات ھذه المادة إلى دراسة مختلف المجاالت مع الطاقة  :الظواھر الكھربائية
والطاقة ،الظواھر الضوئية والحرارة والطاقة ،الظواھر الميكانيكية والطاقة ... ،يكتسب التلميذ بعد
نھاية ھذه المرحلة ثقافة علمية شاملة تسمح له بالمعالجة العلمية لبعض الظواھر التي تصادفه في
حياته اليومية كما تمكنه من مواصلة دراسته في الفروع العلمية والتقنية المختلفة.
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 -11محتوى منھاج السنة الثالثة متوسط
يشمل منھاج السنة الثالثة من التعليم المتوسط ) :نھاية الطور الثاني من التعليم المتوسط(
المادة وتحوالتھا الكيميائية

المجال

المفاھيم
* استخدام النموذج المجھري لمفھوم الجزيئ
والذرة.
* التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
* تمثيل التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية عن
طريق الرموز.
* معادلة التفاعل الكيميائي.
* المقاربة الوصفية حول شروط تطور في
التحول الكيميائي.

الطاقة وتحوالت
الطاقة

* مفھوم السالسل الوظيفية.
* مفھوم السالسل الطاقوية.
* تحويل وتخزين الطاقة.
* انحفاظ الطاقة.
* مفھوم التيار الكھربائي.

الظواھر الضوئية

الظواھر الكھربائية

* مفھوم التوتر الكھربائي.
* مفھوم المقاومة.
* مفھوم اإلستطاعة الكھربائية.

أھداف التعليم
 تقديم التفاعل الكيميائي كنموذج لتحوّ ل كيميائي. تقديم معادلة التفاعل بالكتابة الرمزية لتفاعل كيميائي -إظھار تأثير بعض العوامل الحركية البسيطة على
توجيه التحول الكيميائي
 التعمق في مفھوم التحول الكيميائي : .التفسير المجھري
 .أمثلة عن التفاعل الكيميائي :
 .تفاعالت بسيطة في الفحوم الھيدروجينية ،الحتراق.
 .انحفاظ الذرات في التفاعالت الكيميائية.
الوصول بالتلميذ إلى :
 بناء مفھوم الطاقة ومقارنة مفھوم التخزين والتحويل)نقل( للطاقة وخواصھما .مبدأ انحفاظ الطاقة.
 تحديد مختلف أنماط التخزين والتحويل للطاقة. التفكير بالتعبير الطاقوي عن طريق الرموز الموافقة)المناسبة(.

 إدراج الشدة الكھربائية كمقدار مرتبط بأھمية التيارالكھربائي.
 الوصول بالتالميذ إلى فھم أن الشدة تتعلق بمميزاتالدارة )ق.م.ك ،مقاومة ،نوع التركيب(.
 نبين أن الشدة لوحدھا ال تفسّر االستطاعة التيتستھلك بھا الطاقة في المصباح ،بل من الضروري
وجود مقدار كھربائي ثان مختلف عن الشدة ،يسمى
التوتر الكھربائي.
 التعلم على استعمال ،بشكل صحيح ،أجھزة لقياسك ّل من التوتر والش ّدة والمقاومة.
 التوضيح بأنّ مبدأ انحفاظ الطاقة يسمح بالتعبير عناالستطاعة الكھربائية بالعالقة.

* الضوء األبيض  :رؤية نقطة من جسم بلون
الضوء النافذ للعين.
 تعميق شرح الرؤية "باأللوان" لألشياء باستعمالاأللوان الثالثة األساسية للضوء األبيض.
نموذج يرتكز على التحليل الثالثي اللون للضوء
* تركيب الضوء األبيض.
المستقبل بالعين.
* رؤية األجسام باأللوان.
* نموذج التركيب الجمعي والتركيب الطرحي
للضوء.
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برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوسط
لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

مجاالت العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الثالثة متوسط
 مجال المادة وتحوالتھا
)التحوالت الكيميائية -التفاعل الكيميائي -معادلة التفاعل الكيميائي(.
 مجال الطاقة
)مفھوم الطاقة  -أنماط نقل الطاقة  -مبدأ انحفاظ الطاقة(.
 مجال الظواھر الكھربائية
)نموذج التيار الكھربائي -شدّ ة التيار الكھربائي -مفھوم المقاومة  -مفھوم التوتر(.
 مجال الظواھر الضوئية
)الضوء األبيض -رؤية األجسام باأللوان(.
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ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎدة وﺗﺤﻮﻻﺗﮭﺎ
اﻟﻛﻔﺎءة :ﯾوظف ﻧﻣوذج اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺣو ّ ﻻت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
 4 +ﺳﺎ )ﻣﺷﺎرﯾﻊ(
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ  12 :ﺳﺎ )دروس(  3 +ﺳﺎ )أ .م(
اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ

اﻟوﺣدات
 -اﻟﺗﺣول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ.

ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ.

 -اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺣول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ.

إﻧﺣﻔﺎظ اﻟذرات ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل
ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ.
ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ
اﻟﺗﺣول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ.

 ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ. -ﺑﻌض اﻟﻣؤﺛرات ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣدوث وﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﺣول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ.

ﺗوﺟﯾﮭﺎت  - :ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻘﺎرﺑﺔ أوﻟﯾﺔ )ﻧﻌود إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ( ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮫ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ.
 ﻧﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻛﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ. اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺗﻌﺑر ﻓﻘط ﻋﻣﺎ ﯾﻛﻣنﻣﻼﺣظﺗﮫ وﯾﻛون اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل.

16
120

التحول الكيميائي
الوحدة التعلمية رقم -1 :
ّ
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
التحول الكيميائي  -احتراق فحم ھيدروجيني )الميتان،
ّ
البروبان أو البوتان(... ،
 التحليل الكھربائي للماء. تفاعل الحديد مع الكبريت مناقشة الظواھر المالحظة باستعمالجداول التحوّ ل الكيميائي.
 التعرض لبعض األمثلة من الحياةالعامة )استعمال ماء الجافيل.(... ،

مؤشرات الكفاءة
 يستعمل الجداول للتمييز بينالمواد االبتدائية والمواد الناتجة
من التحوّ ل الكيميائي.

توجيھات  :التحوّ ل الكيميائي ظاھرة مع ّقدة ،نواتجه متعددة ويمكن الكشف عن بعضھا.
الوحدة التعلمية رقم  -2 :التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي
مؤشرات الكفاءة
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 اعتمادا على مناقشة بعض الظواھر يعرف بأنّ التفاعل الكيميائيالمالحظة في النشاطات المنجزة في
ھو نموذج للتحوّ ل الكيميائي.
التفاعل الكيميائي
الوحدة التعلمية رقم  1لتبني مفھوم
كنموذج للتحول
التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّ ل
الكيميائي
الكيميائي.
توجيھات  :التفاعل الكيميائي ھو حصيلة للمتفاعالت )التي تختفي( والنواتج التي تظھر عند الحالة
النھائية.
الوحدة التعلمية رقم  -3 :معادلة التفاعل الكيميائي
مؤشرات الكفاءة
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 باالعتماد على األنشطة السابقة يكتب  -يعرف أن انحفاظ المادة ناتج انحفاظ الذراتمعادالت التفاعالت الكيميائية وذلك عن انحفاظ الذرات في
في التفاعل
بتطبيق انحفاظ الذرات من خالل مبدأ التفاعل الكيميائي.
الكيميائي.
 يكتب معادلة التفاعل معادلة التفاعلانحفاظ المادة.
الكيميائي.
الكيميائي.
توجيھات  :التمثيل الرمزي لك ّل تفاعل كيميائي عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي تذكر الحالة
الفيزيائية لألجسام )صلب ،سائل ،غاز ،محلول مائي. (s,l,g,aq ،
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التحول الكيميائي
الوحدة التعلمية رقم  -4 :بعض العوامل المؤثرة في
ّ
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 بدء احتراق البوتان بإثارة الغاز بلھب عامل درجةأو شرارة.
الحرارة )ارتفاع
أو انخفاض درجة  -تأثير ك ّل من درجة الحرارة وسطح
التالمس على تفاعل محلول كلور
الحرارة(.
 عامل سطحالھيدروجين مع معدن الحديد أو معدن
التالمس.
الزنك.
 تأثير تركيب المزيج االبتدائي للغاز عامل تركيبالمزيج االبتدائي .في احتراق فحم ھيدروجيني  :تنظيم
موقد بنزن ،تأثير تنظيم مفحم سيارة
على تركيب مزيج غاز االنفالت.

مؤشرات الكفاءة
 يفسر مجھريا المؤثرات فيتطور نواتج التحوالت
الكيميائية مثل :
 .الحرارة.
 .سطح التالمس.
 .التركيب االبتدائي للمزيج.

توجيھات :قد تذكر بعض العوامل األخرى ،دون أن تكون موضوع دراسة )ضغط ،عامل الزمن .(...
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الجوي.
مشروع تكنولوجي– تلوث الغالف ّ
الجوي.
وظيفة المشروع – المحافظة على نظافة وسالمة الغالف ّ
خطوات إنجاز المشروع
مؤشرات الكفاءة
أمثلة للنشاطات
 -1تحديد أغلفة الكرة
األرضية.

نشاط توثيقي إلظھار األغلفة المختلفة
للكرة األرضية :
الغالف الصخري ،الغالف المائي،
الغالف الحيوي ،الغالف الجوي.

يتعرّ ف على أغلفة الكرة
األرضية.

 -2ملوثات الغالف
الجوي ومصادرھا.

نشاط توثيقي :
البحث عن مصادر ملوثات الغالف
الجوي الطبيعية والصناعية.

يتعرّ ف على بعض ملوثات
الغالف الجوي.

• االحتراق غير التام لغاز الميثان )أو
البوتان(.
يعرف أنّ الغازات المنطلقة
 -3اإلحتراقات المسببة • االحتراق التام لغاز الميثان.
النطالق بعض الغازات  • :يمكن إنجاز نشاطات أخرى إلحراق من االحتراق تلوث الغالف
الجوي.
بعض المواد الصلبة والسائلة :
... CO2 ، CO
للتعرف على غازات أخرى ملوثة
للجو )للغالف الجوي( مثل ..SO2

 -4المصادر الطبيعية
والصناعية لتلوث
الغالف الجوي.

نشاط توثيقي :
البحث عن الملوثات األخرى :
 الغازات واألدخنة. التلوث اإلشعاعي. تأثير التلوث الجوي على طبقةاألوزون.

يحرص على سالمة
التوازن البيئي.

التدابير الوقائية  :للمحافظة على سالمة ونظافة الغالف الجوّ ي  :نشاط توثيقي.
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ﻣﺠﺎل  :اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة  :ﯾوظف ﻣﺑدأ اﻧﺣﻔﺎظ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻼﺳل اﻟطﺎﻗوﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ  11 :ﺳﺎ )دروس(  3 +ﺳﺎ )أ.م(
اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ

اﻟوﺣدات
 اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔﻟﻣﻔﮭوم اﻟطﺎﻗﺔ.
 اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺣوﯾﻼﺗﮭﺎ-

 اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ -ﻣﺑدأ اﻧﺣﻔﺎظ اﻟطﺎﻗﺔ

 -اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ.

 -اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ.

 -اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ

ﺗوﺟﯾﮭﺎت  - :ﺗدرج اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯾﺔ ﻧﺻف ﻛﻣﯾﺔ
وﻧﺗﻌرض ﻓﻘط إﻟﻰ اﻧﺣﻔﺎظ اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﺑدون أي ﺣﺳﺎب.
 ﻟن ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻛﻠﻣﺔ طﺎﻗﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟطﺎﻗﺗﯾن اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻛﺎﻣﻧﺔ. ﻻ ﻧﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت  :ﻋﻣل ،طﺎﻗﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﺣرارة ،إﺷﻌﺎع ،وﻧﺳﺗﺑدﻟﮭﺎ ﺑﻣﻔﮭوماﻟﺗﺣوﯾل اﻟطﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ  :ﺗﺣوﯾل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ،ﺗﺣوﯾل ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ،ﺗﺣوﯾل ﺣراري،
ﺗﺣوﯾل إﺷﻌﺎﻋﻲ.
 ﯾﻣﺛل اﻟرﻣز  Eاﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟرﻣز  Pاﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ.ﺗﻘﺗرح اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ أﻋﻣﺎﻻ ﻣﺧﺑرﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ،ﯾﺗوﺟ ّب إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدر ّج اﻟﻌﺎم ﻟﮭذااﻟﻣﺟﺎل.
 ﺗﺣد ّد أﻧﻣﺎط ﺗﺧزﯾن اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺛﻼث  :اﺛﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﯾﺎﻧﻲ وواﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوىاﻟﻣﺟﮭري.

)(Semi quantitative
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الوحدات التعلمية )األنشطة مع كل ّ القسم(
الوحدة التعلمية رقم  -1 :السلسلة الوظيفية
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 النشاطات : مفھوم السلسلة تصور تركيبة وظيفية تسمحالوظيفية.
بالحصول على نتيجة معطاة انطالقا
من وسائل مح ّددة.
 مفھوم الجملة.مثال  :إشعال مصباح بقارورة غاز،
إشعال مصباح بسقوط حجر (*) ...
 إنجاز تركيبة وظيفية وتشغيلھا.ّ
 مفھوم تخزينمخطط تشغيل تركيبة وظيفية
 رسموتحويل الطاقة.
الذي يمثل السلسلة الوظيفية.
الوحدة التعلمية رقم  -2 :السلسلة الطاقوية
المحتوى-المفاھيم
 مفھوم السلسلة الطاقوية :* الطاقة كمقدار فيزيائي يمكن تخزينه في جملة
أو تحويله من جملة إلى خرى.
 تخزين وتحويل الطاقة :* في المستوى العياني.
* الطاقة الحركية طح) Ec-طاقة جسم في
حركة إنسحابية و/أو دورانية(.
 الطاقة الكامنة :* المرونية ) Epeلنابض أو لغاز(.
* الثقالية ) Eppلجسم في تجاذب مع األرض(
 في المستوى المجھري  :الطاقة الداخلية .Ei تتعلق بالحالة الحرارية للجملة. كذلك بالحالة الفيزيائية/الكيميائية-النوويةللجملة.
 أنماط تحويل الطاقة : ..التحويل الميكانيكي W
 ..التحويل الكھربائي We
 ..التحويل الحراري Q
 ..التحويل باإلشعاع Er
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مؤشرات الكفاءة
 يح ّدد جمل التركيبة الوظيفية. يشغل التركيبة الوظيفيةالمنجزة.
 يحترم قواعد إنجازالمخططات.
 يميز بين تخزين الطاقةوتحويل الطاقة.

مؤشرات الكفاءة

أمثلة للنشاطات
 نشاطات لالنتقال منالسالسل الوظيفية إلى
 يعبر عنالسالسل الطاقوية.
الطاقة باللفظ
 إنجاز نشاطات لبناءوالرمز.
سلسلة طاقوية موافقة
لتركيبات وظيفية مستعملة
في الحياة اليومية :
 مثقب كھربائي. مكواة كھربائية. رافعة الشحن التفريغ. ثالجة ،مسخن مركزي،مجفف الشعر ،الخ(*) (...
 إبراز أنماط تحويلالطاقة في النشاطات
السابقة.

الوحدة التعلمية رقم  -3 :مبدأ انحفاظ الطاقة
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 إعداد الحصيلة الطاقوية انطالقا مبدأ انحفاظ الطاقة : العالقة الرمزية النحفاظ الطاقةمن تركيبة وظيفية معينة .مع
 مفھوم التحويل المفيد للطاقة.االستعمال الرمزي للتعبير عن
 الضياع في الطاقة عند التحويل.الحصيلة الطاقوية.
وحدة الطاقة في الجملة الدولية SI
الجول )جول( le joule (j) -

مؤشرات الكفاءة
 يكتب الحصيلةالطاقوية للجملة.
 يعرف التحويلالمفيد للطاقة.
 يتعرّ ف علىالضياع في الطاقة.

توجيھات  :ترتبط مختلف نشاطات انحفاظ الطاقة بالمفھوم اآلتي  :الطاقة ال تستحدث وال تزول ،إذا
اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتھا ،فإنّ ھذه الطاقة تكون بالضرورة قد أخذتھا من جملة
)أو جمل( أخرى أو قدمتھا لھا.

الوحدة التعلمية رقم  -4 :االستطاعة
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
استطاعة تحويل الطاقة
 تحليل سندات )بطاقة العالقة P=E/t :االستعالمات( لآلالت
وحدة اإلستطاعة الواط  wattالمنزلية.
 دراسة فاتورة الكھرباء)(W
والغاز(*) .
الوحدة المألوفة للطاقة
كيلواط -ساعي
)kilowatt-heure (kw.h

مؤشرات الكفاءة
 يقرأ فاتورة الغاز والكھرباء.يميز بين االستطاعة والطاقة.
يوظف العالقة :
P = E/t

توجيھات  :تقدم االستطاعة بمفھوم انسياب أو غزارة أو تحويل طاقي أو طاقوي ،لھذا نستعمل
التحول الطاقي" بدل عبارة االستطاعة المكتسبة أو المفقودة.
التعبير "استطاعة
ّ
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ﻣﺠﺎل  :اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة  :ﯾوظف اﻟﻣﻔﺎھﯾم  :ﺷد ّ ة اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﺗوﺗر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض
اﻟظواھر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ.

اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ  8 :ﺳﺎ )دروس(  3 +ﺳﺎ )أ.م(
اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟوﺣدات
أي ﱡ ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ؟اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر.
اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻣر.
* اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  :ش= ﻗم/م I = є/R
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ .اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ دارة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ.
* اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  :ﻋﮫ = ف.ش P = U.I
ﺗﺳﺎوي وﺟﻣﻊ اﻟﺷدات واﻟﺗوﺗرات.
اﻟرﺑط ﻋﻠﻰ
* اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ :
اﻟﺗﺳﻠﺳل واﻟرﺑط
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرع ﻓﻲ
ﺗﺳﺎوي و/أو ﺟﻣﻊ اﻟﺷدات واﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟدارة ﻋﻠﻰ :
دارة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ.
 اﻟﺗﺳﻠﺳل. ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرع.* ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟرى ھذه اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ.
ﺗوﺟﯾﮭﺎت  - :ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗدرج اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻛﮭرﺑﺎء إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟدوراﻧﻲ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣن
ﺧﻼل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذج ﻣن ﺑﯾن ﻧﻣﺎذج ﻋدة.
 ﯾدرج ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣرﻛﺔ دوراﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻗﺎﺋقاﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﻔﮭوم اﻟﺷدة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺳﯾﺎب أو ﻏزارة أو ﺗدﻓق ھذه
اﻟدﻗﺎﺋق.
 ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣﻔﮭوم اﻟﺗوﺗر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑوﺟود طﺎﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻘطﺗﯾن ﻣن دارة ﯾﻣرﻓﯾﮭﺎ ﺗﯾﺎر.
 -اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔﮭوم اﻟﻛﻣون وﻋﺑﺎرة ﻓرق اﻟﻛﻣون ھو ﺧﺎرج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
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الوحدات التعلمية )األنشطة مع كل ّ القسم(
أي نموذج للتيار الكھربائي ؟
الوحدة التعلمية رقم ُّ -1 :
مؤشرات الكفاءة
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 انطالقا من النماذج المقترحة ،يتوقع ثمالتيار الكھربائي
يتحقق تجريبيا من وجاھة النموذج المعتمد
 يختار نموذجا لتفسير أو .تطوير النموذج
باستعمال الوضعيتين التاليتين :
توقع بعض الظواھر
الدوراني للتيار
 -1تواقت أو عدم تواقت اشتعال وإطفاء
الكھربائية.
الكھربائي.
مصباحين متماثلين مربوطين على التسلسل.
 -2تغيّر جھة انحراف إبرة ممغنطة عند
عكس قطبي المولد.
توجيھات  :نعتبر التيار الكھربائي كانتقال لدقائق في الدارة .يغذي المولد ھذا االنتقال ونصطلح على
جھة التيار أ ّنھا من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد.
الوحدة التعلمية رقم  -2 :التيار الكھربائي المستمر
مؤشرات الكفاءة
أمثلة للنشاطات
المحتوى -المفاھيم
يقيس :
 مفھوم شدة التيار استعمال مقياس األمبرمتر أو متع ّددالكھربائي المستمر .القياسات ،لقياس شدة التيار الكھربائي  ..ش ّدة التيار).(I
وحدة شدة التيار
في نقطة من دارة كھربائية.
 ..المقاومة ).(R
الكھربائي )أمبير  - (Aالتوقعات ثم التحقيق التجريبي :
 ..القوة المحركة الكھربائية
 .1لقيم ش ) ،(Iفي عدة نقاط من دارة
 مفھوم المقاومة).(є
الكھربائية .وحدة
عناصرھا مربوطة على التسلسل.
يربط شدة التيار الكھربائي
 .2لتغيرات شدة التيار الكھربائي
المقاومة )أوم (Ω
بالعاملين R ، є
بداللة تغير ك ّل من ق.م.ك)،(є
 مفھوم القوة يعرف رتبة المقادير ،R،I :є
المحركة الكھربائية ومقاومة الدارة )(R
)ق.م.ك( وحدة
 يتح ّكم في استخدام أجزاءق.م.ك )فولط (V
ومضاعفات الوحدات
العالقةI = є/R :
المستعملة.
توجيھات  :القوّ ة المحركة الكھربائية )ق.م.ك( خاصية كھربائية مميزة للعمود ،وال تمثل القوة
الميكانيكية.
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الوحدة التعلمية رقم  -3 :الطاقة في دارة كھربائية
أمثلة للنشاطات
المحتوى -المفاھيم
التوقع والتحقيق التجريبي حول تغير
 الطاقة الكھربائيةتوھج المصباحين المربوطين إما على
في الدارة.
 استطاعة التحويلالتسلسل أو على التفرع مع مولد قوته
الكھربائي.
المحركة الكھربائية معروفة.
 قياس التوتر الكھربائي باستعمال مفھوم التوترأجھزة القياس )فولطمتر أو متعدد
الكھربائي.
 وحدة التوترالقياسات ،(... ،بين نقطتين من دارة
الكھربائي
كھربائية.
)فولط ) (voltفو  - (Vالربط بين توھج المصباح والجداء
ف.ش (U.I) ،والتي تمثل استطاعة
 العالقة :P = U.I
التحويل الكھربائي في الدارة.

مؤشرات الكفاءة
 يقيس التوتر الكھربائيباستخدام جھازي الفولطمتر
و/أومتعدد القياسات.
 يعرف رتبة المقدارين.U, P

توجيھات  * :يتعلق التوتر الكھربائي بظواھر طاقوية تحدث في جزء من دارة يجتازھا تيار
كھربائي .إذا يرتبط التوتر باستطاعة التحويل الكھربائي وشدة التيار .U = P/I
* مفھوم الكمون الكھربائي وعبارة فرق الكمون الكھربائي خارج البرنامج.
الوحدة التعلمية رقم  -4 :تساوي وجمع الشدات والتوترات
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 إنشاء السالسل الطاقوية التي لھامبدأ انحفاظ الطاقة في
عالقة بمختلف الدارات.
دارة كھربائية :
 تساوي وجمع الشدات  -التحقيق من جمع الجداءات U.I– تساوي وجمع
حيث ومھما تكن الدارة الكھربائية
التوترات.
فإن (U.I) :مولد=اآلخذات) ∑ (U.I
توجيھات  :اآلخذة ھي كل عنصر غير المولد.
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مؤشرات الكفاءة
 يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة يوظف قوانين الشداتوالتوترات.

ﻣﺠﺎل  :اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻀﻮﺋﯿﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة  :ﯾوظف ﻣﻔﮭوم ﺗرﻛﯾب اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض ﻟﺗﻔﺳﯾر رؤﯾﺔ اﻷﺟﺳﺎم ﺑﺎﻷﻟوان.
 3ﺳﺎ )أ.م(  5 +ﺳﺎ )ﻣﺷروع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ(
+
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ  9:ﺳﺎ دروس
اﻟوﺣدات
اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض
رؤﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻣن ﺟﺳم
ﺑﻠون اﻟﺿوء اﻟﻧﺎﻓذ
ﻟﻠﻌﯾن.
اﻷﻟوان اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺿوء اﻷﺑﯾض.

اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ
 طﯾف اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض.ﺗرﻛﯾب اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض(*) .
 رؤﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻣن ﺟﺳم. ﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻌﻲ.ﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻌﻲ(*) .
 اﻟﺗرﻛﯾب أﻟطرﺣﻲ.رؤﯾﺔ اﻷﺟﺳﺎم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﯾب اﻟطرﺣﻲ(*) .

ﺗوﺟﯾﮭﺎت  -:ﺗﺳﺗﻛﻣل ﺷروط رؤﯾﺔ ﻧﻘطﺔ )ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط( ﺑرؤﯾﺔ ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻷﻟوان.
 ﺗرى ﻧﻘطﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠون اﻟذي ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﻋﯾن اﻟﻣﻼﺣظ ،إذا ﻛﺎن اﻟوﺳط ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻘطﺔوﻋﯾن اﻟﻣﻼﺣظ.
 ﻻ ﻧﺗﻌرض ﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﻛﺳﺎر أو اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺧﺎرج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ رﻗم  -1 :طﯾف اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض
أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻣﺣﺗوى -اﻟﻣﻔﺎھﯾم
 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض - .ﻣﻼﺣظﺔ أﻟوان طﯾف اﻟﺿوءاﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗﺣﻠل ﺑﺎﻟﻣوﺷور أو
ﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺿوﺋﯾﺔ.
 ﺗرﻛﯾب اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض - .ﻣﻼﺣظﺔ ﻗوس ﻗزح. -اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗرص ﻧﯾوﺗن(*) .

ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة
 ﯾﻌرف أن اﻟﺿوء اﻷﺑﯾضﯾﺗرﻛب ﻣن ﻋدد ﻻ ﻣﺗﻧﺎه ﻣن
اﻷﻟوان.

ﺗوﺟﯾﮭﺎت  :ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑرر ﺣﻛﻣﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻟوان اﻟﻼﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ طﯾف اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض
ﺑﻛون ھذا اﻟطﯾف اﻟﻣﻼﺣظ ﻣﺳﺗﻣر)ﻣﺗﺻل( وﯾﺗرﻛب ﻣن ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدود ﻣن اﻷﻟوان
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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الوحدة التعلمية رقم  -2 :رؤية نقطة من جسم
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 التوقعات المحتملة من تراكب شرط الرؤية. رؤية جسم بلون الضوء )انطباق( حزمتين أو ثالث حزمالنافذ للعين.
ضوئية كل منھا بلون أساسي.
).(R.V.B
 مالحظة تراكب حزمتين أوثالث حزم ضوئية كل منھا بلون
أساسي على شاشة بيضاء.

مؤشرات الكفاءة
 يعرف أن رؤية نقطة منجسم تكون بلون الضوء النافذ
للعين ...

توجيھات  :األلوان الثالثة األساسية  R.V.Bللضوء بالنسبة للعين ھي :
األحمر  – Rاألخضر  - Vاألزرق B
الوحدة التعلمية رقم  -3 :عين اإلنسان واأللوان
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 شبكية عين اإلنسان  -عرض لوحة تمثل رسما تخطيطياللمقطع األمامي الخلفي للعين مع إبراز
 الخاليا المخروطيةمختلف أجزاء العين.
الثالث لعين اإلنسان يمكن االستعانة باألقراص المضغوطة
الحساسة لأللوان.
لعرض شبكية العين.

مؤشرات الكفاءة
 يعرف أن كل مستقبل منأنواع المستقبالت الثالث
للشبكية )الخاليا المخروطية(
يتأثر بلون أساسي معين.

توجيھات  :يمكن الرجوع إلى درس العين في علوم الطبيعة والحياة.
الوحدة التعلمية رقم  -4 :نموذج التركيب الجمعي
أمثلة للنشاطات
المحتوى-المفاھيم
 نموذج التركيبالجمعي.

 إنجاز نشاطات بتسليط في )*( كل مرة أحداألضواء الثالثة األساسية على شاشة بيضاء :
 .الضوء األحمر
 .الضوء األخضر
 .الضوء األزرق
 تسليط ضوئين على جسم شاشة بيضاء : .أحمر  +أخضر
 .أحمر  +أزرق
 .أخضر  +أزرق
 تسليط اآلن األضواء الثالثة األساسية على جسم :أحمر  +أخضر  +أزرق.
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مؤشرات الكفاءة
 يستعمل نموذج التركيبالجمعي لتوقع وتفسير اللون
المتحصل عليه على شاشة
بيضاء.

اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ رﻗم  -5 :اﻟﺗرﻛﯾب اﻟطرﺣﻲ
أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻣﺣﺗوى-اﻟﻣﻔﺎھﯾم
 رؤﯾﺔ اﻷﺟﺳﺎم  -إﻧﺟﺎز ﺗﺟﺎرب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣرﺷﺣﺎت ﺿوﺋﯾﺔ(*) .ﺑﺎﻷﻟوان ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  -طرح ﻟون ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺿوء اﻷﺑﯾض ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣرﺷﺢ ﻣﻧﺎﺳب.
اﻟﻣرﺷﺣﺎت.
 ﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﯾباﻟطرﺣﻲ.

ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة
 ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻧﻣوذجاﻟﺗرﻛﯾب اﻟطرﺣﻲ
ﻟﺗوﻗﻊ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠون
اﻟذي ُﯾرى ﺑﮫ ﺟﺳم.

)*( ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺎد إﻧﺟﺎزھﺎ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ.

ﻣﺷروع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ– اﻟﻌﯾن واﻷﻟوان.
وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺷروع – ﻛﯾف ﺗﻣﯾز اﻟﻌﯾن اﻷﻟوان ؟
أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت
ﺧطوات إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع

ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة

 -1رؤﯾﺔ اﻟﺟﺳم ﺑﻠون ﺿوء
ﻣﻌﯾن.

ﺗﺣﺿﯾر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ ﺿوﺋﯾﺔ ذات أﻟوان
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )أﺣﻣر ،أﺧﺿر ،أزرق( وﻛرة ﺗﻧس
ﺑﯾﺿﺎء.
إﻧﺟﺎز اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺣﺟرة ﻣظﻠﻣﺔ.
 ﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻛل ّ ﻣرة ﻋﻠﻰ أﺣداﻷﺿواء ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ،ﻛﯾف ﯾرى ﻟون اﻟﻛرة
ﻓﻲ ﻛل ّ ﻣرة ؟
 ﯾﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺿوءانﻣﺧﺗﻠﻔﺎن.
ﻛﯾف ﯾرى ﻟون اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻛل ّ ﻣرة ؟
 ﺗﺳﻠط اﻷﺿواء اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ،ﻛﯾفﯾرى ﻟون اﻟﻛرة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرة ؟

ﯾﻌرف أن ّ ﻛل ّ ﻟون ﯾرﺗﺑطﺑﺿوء ﻣﻌﯾن.

 -2اﻷﻟوان اﻟﻣﺗوﻟدة أﺛﻧﺎء
ﻣزج اﻷﺻﺑﺎغ.

 ﻣزج أﺻﺑﺎغ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻧﻰ أو أﻛﺛر. -ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠون اﻟﺣﺎﺻل )اﻟﻧﺎﺗﺞ(.

 -3ﻛﯾف ﯾﺷﺗﻐل ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻠﻔﺎز
ﺑﺎﻷﻟوان.

 ﻧﺷﺎط ﺗوﺛﯾﻘﻲ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗﺷﻛل اﻟﺻورةﺑﺎﻷﻟوان ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻠﻔﺎز.

 ﯾﻛﺗﺷف أن ﻣزج اﻷﺻﺑﺎغﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗرﻛﯾب اﻷﻟوان
اﻟﺿوﺋﯾﺔ.
 ﯾﻌرف أن اﻷﻟوان اﻟﺗﻲﺗظﮭر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ھﻲ ﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻌﻲ
ﻟﻸﻟوان اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ RVB
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزھﺎ اﻟﻌﯾن.
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Terminologie Scientifique

المصطلحات العلمية
المادة وتحوالتھا

La Matière et ses transformations
Terminologie Scientifique
Transformation chimique
Réaction chimique
Equation de Réaction chimique
Conservation
Atome
Molécule
Combustion
Chaleur
Température
Composition initiale de mélange des gaz
Electrolyse de l’eau
Facteur
Bilan
Equation-bilan
Fréon

المصطلح العلمي
تحول كيميائي
تفاعل كيميائي
معادلة التفاعل الكيميائي
انحفاظ
الذرة
الجزيئ
احتراق
الحرارة
درجة الحرارة
التركيب االبتدائي للمزيج الغازي
التحليل الكھربائي للماء
عامل
حصيلة
المعادلة الحصيلة
الفريون

Energie

الطاقة
المصطلح العلمي

Terminologie Scientifique
Notion
Notion d’énergie
Dispositif
Chaîne fonctionnelle
Chaîne énergétique
Système
Stockage
Transfert
Macroscopique
Microscopique
Energie cinétique
Energie potentielle
Energie potentielle pesanteur
Energie potentielle élastique
Energie interne
Energie nucléaire
Puissance
Solide
Mouvement de translation
Mouvements de rotation
Transfert mécanique
Transfert électrique
Transfert thermique
Transfert par rayonnement

مفھوم
مفھوم الطاقة
(تركيبة )تر ّكب
سلسلة وظيفية
سلسلة طاقوية
الجملة
تخزين
(تحويل )نقل
(عياني )ما يرى بالعين المجردة
مجھري
طاقة حركية
طاقة كامنة
طاقة كامنة ثقالية
طاقة كامنة مرونية
طاقة داخلية
طاقة نووية
استطاعة
جسم صلب
حركة انسحابية
حركة دورانية
تحويل ميكانيكي
تحويل كھربائي
تحويل حراري
تحويل باإلشعاع
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Electricité

الكھرباء
المصطلح العلمي

Terminologie Scientifique

Modèle
Le modèle circulatoire du courant
Particules
Générateur
Récepteur
Circuit électrique
Pôle positif
Pôle négatif
Intensité de courant électrique
Mesure de l’intensité
Résistance
Force électromotrice
Tension électrique
Voltmètre
Ampèremètre
Multimètre
Circuit en série
Circuit en dérivation

نموذج
النموذج الدوراني للتيار
 دقائق- أفراد
مولد
آخذة
دارة كھر بائية
قطب موجب
قطب سالب
شدة التيار الكھربائي
قياس الشدة
مقاومة
القوة المحركة الكھربائية
توتر كھربائي
متر-فولط
متر-أمبير
متعدد القياسات
دارة على التسلسل
دارة على التفرع

Optique

الضوء

Terminologie Scientifique
Spectre de la lumière blanche
Récepteurs
Synthèse additive
Synthèse soustractive
Lumière blanche
Lumière Rouge
Lumière Vert
Lumière Bleu
Trois composantes élémentaires de la Lumière blanche
Filtre
Pigment
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المصطلح العلمي
طيف الضوء األبيض
مستقبالت
التركيب الجمعي
التركيب الطرحي
الضوء األبيض
الضوء األحمر
الضوء األخضر
الضوء الزرق
األلوان الثالثة األساسية للضوء األبيض
المرشح
الصبغة

Les unités et leurs symboles الوحدات ورموزھا
S (indice

Solide

accompagne la

ص )دليل يرفق
(بصيعة مركب الجسم

صلب

formule du composé
corps)
Gaz

g

Solide

s

Solution

aq

Liquide

l

Energie cinétique

Ec - joule ( j )

Energie potentielle

Ep - joule ( j )

Energie potentielle pesanteur

Epp - joule ( j )

Energie potentielle élastique

Epe - joule ( j )

Energie interne

Ei - joule ( j )

Energie nucléaire

En - joule ( j )

Puissance

P - Watt (W)

Transfert mécanique

W - joule ( j )

Transfert électrique

We - joule ( j )

Transfert thermique

Q - joule ( j )

Transfert par rayonnement

Er - joule ( j )

Mesure de l’ intensité

I – Ampère (A)

Résistance

R - ohm (Ω )

Force électromotrice

f.e.m (ε)/ volt(V)

Tension électrique

U- volt (V)

Lumière Rouge

R

Lumière Vert

V

Lumière Bleu

B

Trois composantes élémentaires de

R.V. B

غ
ص
مح
س
 جول- طح
 جول- طك
 جول- طكث
 جول- طكم
 جول- طد
 جول- طنو
عه – وا ط
 جول- طم
 جول- طك
 جول- طحر
 جول- طش
(ش – أمبير )أ
(Ω ) م – أوم
فولط/()قم-ك.م.ق
 فولط- ف
ح
خ
ز
ز.خ.ح

la Lumière blanche
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غاز
صلب
محلول مائي
سائل
طاقة حركية
طاقة كامنة
طاقة كامنة ثقالية
طاقة كامنة مرونية
طاقة داخلية
طاقة نووية
استطاعة
تحويل ميكانيكي
تحويل كھربائي
تحويل حراري
تحويل باإلشعاع
قياس الشدة
مقاومة
القوة المحركة الكھربائية
توتر كھربائي
الضوء األحمر
الضوء األخضر
الضوء الزرق
األلوان الثالثة األساسية
للضوء األبيض
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 -1ﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻟﻤـﺎدة
إن ﻣﺎدة ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة  ،ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴّﺰ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ ،اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ،ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰود اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄدوات ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﻜﺎر وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺞ وﻣﺒﺮرات ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
أﻓﻜﺎر واﻗﻌﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻓﻀﻮﻟﻴﺔ ،ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ وروح اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة
واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺘﺪرج واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻴﺔ.
ﻫﺬا وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎدة ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ روح اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻷﻓﻮاج
وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻒ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إزاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﺬا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ أﺳﺲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺗﻘﺒﻞ اﻷﺧﺮ ﻛﻄﺮف ﻟﻪ أراء ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ وﺑﺪون
ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺮوز ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻨﺎءة.

ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻋﺪاد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺎدة ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﺪرج واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻷﻃﻮار
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺷﻴﺔ وأﻫﺪاف ﻛﻞ ﻃﻮر وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺎدة
�

اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

 -2تقديم المنھاج

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ
اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ .وﻳﻌﻮد اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ

إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮدي ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻷﺧﺮى أو ﻓﻲ أﻃﻮار اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻮﻟﺒﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وﻛﺬا ﺗﺒﺎﻳﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎول ﺣﺴﺐ

اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أي:اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ
اﻟﻌﻠﻤﻲ أي اﻛﺘﺴﺎب ﻟﻐﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ دﻗﻴﻖ.

وﺑﻬﺬا ﻓﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أو اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ وﺗﻤﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮارد

ﺗﺠﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﻣﺞ أﻣﺎم وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻬﻤﺎت.
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 -3ملح التخرج من مرحلة التعليــم المتـوســـط
في نھاية مرحلة التعليم المتوسط  ،يكون المتعلم متح ّكما في الكفاءات األساسية:
المجال

الكفاءات

المعرفة
المفاھيمية

* اكتساب جملة منسقة ومنسجمة لمفاھيم أساسية ضرورية للفھم والتحكم في العالم
الطبيعي بمستوى تناول يتماشى ومكتسباته وتصوراته ومدى نضجه العقلي .تتمحور
ھذه المفاھيم حول :
 وحدة العالم الحي )الوظائف الحيوية والوحدة البنيوية(. تنوع العالم الحي  :تنوع األنظمة البيئية وتنوع الكائنات الحية فيھا )من حيثأنماط إتمام الوظائف الحيوية(.
 دينامية الكرة األرضية -الوظائف الحيوية عند اإلنسان.

المعرفة الفعلية
المنھجية

* التحكم في المظاھر األساسية للمقاربة العلمية في حل المشكلة )الطريقة التجريبية(.
* تطبيق االستدالل العلمي المنطقي ،التحليل والنقد.
* استخدام استراتيجيات التقصي ومعالجة المعلومات.
* صياغة مشكل وطرح فرضيات.
* امتالك طرائق العمل وتطبيقھا بصفة مستقلة وإبداعية.
* إنجاز نماذج على شكل مخططات.
* إنجاز تركيب لموضوع )حوصلة(.
* إعداد مشروع شخصي ،تخطيط عمليات ،استعمال أدوات ،تقنيّات ومواد لتحقيقه.

المعرفة الفعلية
التطبيقية

* التح ّكم في التقنيات الخاصة بالتقصي العلمي )استعمال الوسائل المخبرية ،تتبّع تربية
حيوانات .(...
* التح ّكم في تقنيات التوثيق.

االتصال

* التح ّكم في اللّغة الشفھية والكتابة كوسيلة لھيكلة الفكر وعامل لالتصال.
* االتصال الفعال باللغة الخاصة بمجال العلوم )ترجمة أفكار ومالحظات إلى مخططات
(...
* التمكن من مختلف الخدمات ذات ّ
الطابع االجتماعي التي يق ّدمھا اإلعالم اآللي.

المواقف

* تب ّني سلوك اإلثبات الذاتي واستقاللية الفكر.
* االندماج والتكيف مع حياة المجتمع.
* إدراك أھمية وقيمة التق ّدم العلمي والوعي بأثره على نفسه والمجتمع والمحيط.
* الوعي بالمشاكل الرّ اھنة للحياة ،الصحّ ة والبيئة.
* التأثير وال ّتفاعل بشكل مسؤول مع محيطه.
* تب ّني سلوك ومواقف صحية ،وقائية تتوافق مع المعارف المكتسبة

138

 -4الكفاءات المستھدفـة في مرحلة التعليـم المتوسـط
سنوات التعليم
الكفاءات
المستھدفة

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

كفاءات متعلقة عند نھاية ھذه السنة
عند نھاية ھذه السنة
عند نھاية ھذه السنة عند نھاية ھذه السنة
يكون المتعلم قادرا
يكون المتعلم قادرا
يكون المتعلم قادرا
يكون المتعلم قادرا على:
ببناء مفاھيم
على:
على:
على:
 الوعي بجسمه من التوصل إلى مستوى  -بناء مستوى أولي حيث الوظائف الحيوية و الوعي بجسمه منضرورة الحفاظ على
تفسيري لمعنى التّكيّف لمفھوم حركة
حيث البنية
صحته.
الصفائح )لظواھر
الفيزيولوجية.
و التّن ّوع.
االمتداد والتقارب(.
 فھم معنى الوحدة تطبيق معايير فھم مختلف أنماط بناء مستوى أولي الوظيفية و البنائيةالتصنيف في وضعية
إعمار األوساط و
لجسم اإلنسان.
لمفھوم تشوھات
جديدة ) أغذية ،بذور ،غزوھا.
القشرة األرضية
 التوصل إلى مستوىأزھار (.
 إمتالك أدوات التوصل إلى مستوى التصنيف وتطبيقھا في )استنتاج عواقبتفسيري لمفھوم
ظاھرة التقارب(.
الوراثة ،انتقال الصفات.
تفسيري لمفھوم حلقة وضعيات جديدة.
 بناء مستوى أولي  -الوعي بخطورةالحياة.
 فھم معنى النظاماالختالل الو راثي.
لمفھوم بنية الكرة
البيئي و االھتمام
 تتبع مراحل تطوراألرضية.
 بناء مستوى أوليبتوازنه.
ونمو الجنين.
 بناء مستوى أولي لمفھومي المناعة و إمتالك أسس علمية التعرف على وحدةسالمة العضوية.
العضوية والعالم الحي .لفھم تاريخ الحياة على لمفھوم الطبقات
)الصخرية(
 توسيع و دعم معارفهاألرض.
 فھم وتفسير المعنى بناء مستوى أولي بخصوص األيض.الحيوي للوظائف.
لمفھوم الصخور
 توسيع مستواه)بأنماطھا(
التفسيري لمفھوم
 بناء مفھوم المظھر الرسالة العصبية و نقلالنبأ.
الجيولوجي
)الطبيعي(.
 تتبع مراحل تطور و بناء مفھوم الموارد تشكل الجنين.الطبيعية.
 فھم وتفسير المعنى امتالك أسس علمية الحيوي للوظائف.لفھم تاريخ األرض.
 بناء مستوى أوليللزمن الجيولوجي.
عند نھاية ھذه السنة
عند نھاية ھذه السنة عند نھاية ھذه السنة
عند نھاية ھذه السنة
كفاءات متعلقة
بالمجـال المنھجـي يكون المتعلم قادرا
يكون المتعلم قادرا يكون المتعلم قادرا على:
يكون المتعلم قادرا
على:
على:
على:
 تنظيم معطياتالستخراج عالقات في
 تنظيم معطيات تنظيم معطيات تنظيم معطياتوضعيات جديدة.
الستخراج عالقات
الستخراج عالقات في الستخراج عالقات في
في وضعيات جديدة - .بناء إشكالية علمية و
وضعيات جديدة.
وضعيات جديدة.
تبنيھا ن العالقة بين
 استخراج إشكالية إستخراج إشكالية استخراج إشكاليةالمعطيات العلمية
علمية وتبنيھا.
علمية انطالقا من
علمية انطالقا من
الجديدة.
 إصدار فرضياتالعالقة بين المعطيات
العالقة بين المعطيات
وعواقبھا ثم
 إصدار فرضيات ذاتالعلمية الجديدة.
العلمية الجديدة.
اختيارھا.
عواقب قابلة لالختبار و
 إصدار فرضيات ذات  -إصدار فرضيات ذاتالتزكية.
 استغالل وثائقعالقة باإلشكالية
عالقة باإلشكالية
مختارة بعناية.
 استغالل مراجعالمطروحة واختبارھا .المطروحة واختبارھا.
ووثائق مختارة بعناية.
 انتقاء مراجع ووثائق  -انتقاء مراجع ووثائق  -التحلي بالدقة139
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الوحدة المفاھيمية الكفاءة القاعدية
يحدد آثار
. 01
دراسة الزالزل .وخصائص زلزال

. 02
أسباب الزالزل

يتعرف على
أسباب الزالزل.

النشاطات المقترحة
ا -دراسة زلزال على المستوى المحلي.
 -1يستخرج مختلف مظاھر عواقب زلزال :تھدم البنايات ،تغير
المظھر الطبيعي  ...انطالقا من تحليل صور.
 يستخرج خصائص الزالزل والمصطلحات المرتبطة بھا :ھزات ،ارتدادات ،سرعة الظاھرة) ،الشدة( مقدار ،المدة، ،
المركز السطحي ،البؤرة انطالقا من تحليل وثائق وقصاصات
جرائد.
 -2يستنتج مفھومي مقدار والمدة انطالقا من مقارنة
تسجيلين  sismogrammesلمسجل زلزال sismographe
 -3انطالقا من خرائط تحمل القيم المسجلة في مختلف المواقع
ينجز خرائط المنحنيات متساوية الشدة ويعاين المركز السطحي
كنقطة اكبر شدة تقع في مركز المنحنيات.
 ينجز مقطعا عرضيا يمر من المركز السطحي ويمثل عليهالبؤرة ،المركز السطحي وانتشار الھزات في شكل مروحة
انطالقا من البؤرة.
 -4يلخص كل المعارف المستنتجة في نص علمي.

 -5يضع نموذجا للھزات وآثارھا ،باستعمال حوض مليء
بالماء على طاولة ،مع الطرق في الوجه السفلي للطاولة.
)يالحظ ،يصف ،ويفسر(.
ب -دراسة تاريخ الزالزل على مستوى الشمال اإل فريقي.
 -6يحدد المناطق الزلزالية بشمال افريقيا )زموري ،الشلف،
ناحية قسنطينة ،أغادير ،الحسيمة بالمغرب( ،على خريطة
جغرافية.
– يصل بين ھذه المناطق )تمثيل خط موازي لالتجاه العام
لألطلس(.
 يضع عالقة بين الزلزال وتواجد الجبال في ھذه المنطقة. -7يطرح فرضية حول تشكل الجبال واألسباب التي جعلت
الزالزل تحدث أساسا في المناطق الجبلية )شمال افريقيا .(...
 انطالقا من صور تظھر طيات وفوالق ،ينجز نماذج)باستعمال مواد صلبة ومواد لينة( لتشوھات الطبقات

المعارف المستھدفة
ـ الزلزال ظاھرة طبيعية تتجلى على سطح األرض في شكل
تغيرات وتشوھات القشرة األرضية )الطبقات الصخرية(
كالفوالق) (faillesوالفواصم )التشققات( )(fractures
وخسائر مادية )انھيار المباني وتشوھاتھا(.
ـ الزلزال ظاھرة طبيعية تتجلى في شكل ھزات أرضية
سريعة )بعض الثواني( إما ضعيفة أو قوية تتبع
بارتدادات.
ـ يمكن أن تكون الزالزل ذات شدات مختلفة.
تدعى المنطقة السطحية األكثر تضررا بالزلزال عند
حدوثه ،بالمركز السطحي وعلى مستواھا تكون الشدة
قوية.
تسجل الھزات المنتشرة عند حدوث زلزال بواسطة جھاز
المسجل الزلزالي على شكل أموج
ـ يقاس مقدار الزلزال ) (magnitudeبواسطة
سلم ريشتر ).(Richter
ـ تقع نقطة انطالق األمواج في العمق على امتداد شاقولي
للمركز السطحي وتدعى البؤرة.
ـ تتعلق كثافة الخسائر التي تحدث على سطح األرض
بعمق البؤرة ونوعية ونمط المباني القائمة.
ـ تقع منطقة شمال إفريقيا المتعرضة للزالزل على مستوى
القسم الشمالي لألطلس ،على امتداد خط يربط الحدود
التونسية بالساحل الغربي للمملكة المغربية.
ـ تعتبر المناطق الجبلية لشمال إفريقيا منطقة زلزالية
ـ يعود تشكل الجبال إلى قوى االنضغاط تمارس على
الطبقات السطحية للكرة األرضية.
ـ تحدث قوى االنضغاط تشوھات قد تكون طيات )(plis
إذا كانت الصخور مرينة أي قابلة للتشوه ،وفوالق أو
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. 03
النشاط العام
للظھرات

ـ تعتبر الفوالق سببا للزالزل.
 -8ينجز خالصة يستنتج فيھا مفھومي الطي والصدع وسبب
ـ توجد الطيات والفوالق في مناطق التضاريس وتعتبر أھم
الزالزل في شمال افريقيا.
البنيات الجيولوجية ذات العالقة بقوى االنضغاط.
 -9يتساءل ويصوغ فرضيات عن أصل قوى االنضغاط.
ـ تبين دراسة تاريخ قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية ،أنھما
 يقترح فرضيات لتفسير زحزحة قارتي إفريقيا وأمريكاتحركتا )تزحزحتا(.
الجنوبية انطالقا من المقارنة بين خريطتي إفريقيا وأمريكا
ـ ترتبط ھذه الزحزحة ببنية جيولوجية خاصة تحت مائية،
الجنوبية )الدور الجو راسي ،والحالي(.
من أصل بركاني طفحي ،يتميز نشاطھا بقذف حمم من
 يستخرج "زحزحة القارات "طبيعة بازلتية
 يصف و يحدد التضاريس الموجودة في قاع البحار انطالقا) .(basaltiqueتدعى ھذه البنية الجيولوجية بالظھرة
من صورة.
المحيطية ).(dorsale océanique
 -10يتعرف على نشاط الظھرات )التضاريس الموجودة في
ـ تشكل الظھرة المحيطية تدريجيا أرضية محيطية جديدة
قاع(.
 يستنتج مفھوم البركانية البحرية والطبيعة البازلتية الحمم).(plancher océanique
انطالقا من وثائق.
ـ تعمل قوى آتية من المناطق العميقة للكرة األرضية )تحت
 -11يشرح تنقل القارات انطالقا من رسم تخطيطي يوضح مبدأ القشرة األرضية أو الرداء( على دفع وزحزحة القارتين.
نشاط الظھرة )بتمثيل حركات القسم العلوي للرداء(.
 يستنتج ما حدث بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية قبل 180مليون سنة.
ـ تمتد الظھرة عبر المحيطات األخرى على طول
يشرح النشاط  -12يحدّد أھم الظھرات انطالقا من دراسة خرائط توضح
 65000كلم) (Kmوعمق يتراوح بين  2و 3كلم).(Km
العام للظھرات .التوزع العالمي لھا
ـ تحدّد الظھرات ،ومناطق الزالزل ذات الشدة القوية ،عبر
 يتعرف على التوزع العالمي للزالزل ذات الشدة القويةالعالم ،صفائح.
باستعمال خريطة.
 يحدّد ويعرف أھم الصفائح انطالقا من إسقاط خريطة التوزع تتكون الصفائح من قاع البحار فقط أو من قاع البحاروالقارات معا.
العالمي للظھرات على خريطة التوزع العالمي للزالزل.
 يعرف زحزحة القارات كنتيجة نشاط الظھرات ،انطالقا منـ تتكون الصفائح من مادة صخرية صلبة ) lithosphère
دراسة خرائط.
( سمكھا 100كلم ) (Kmتتوضع على طبقة من مادة
 يحدّد مناطق االنضغاط ومناطق االمتداد على الخريطة.مائعة نوعا ما ،سمكھا 600كلم ).(Km
 يضع اتجاه تنقل أھم الصفائح بالنسبة لبعضھا البعض علىـ يفسر نشاط الظھرات ،عبر السلم الجيولوجي )زمن
الخريطة.
طويل( ،زحزحة الصفائح )قطع القشرة األرضية( على
مستوى األرض.
ـ يحدّد توزع الزالزل ذات الشدة القوية ،مناطق انضغاط
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 -18يفسر الظواھر التكتونية )الزالزل ،البراكين االنفجارية،
وأھم السالسل الجبلية( باالعتماد على مكتسباته )العودة إلى
خريطة أعماق المحيطات لتفسير القوى التي تتعرض لھا
إفريقيا الستخراج العواقب(.

 -15يتعرف على النمط االنفجاري لبراكين جبال األنديز.
 يشرح دور الغازات في ھدا النمط انطالقا من تجارب. يشرح البركانية االنفجارية في نص علمي. -16يحدد عواقب التصادم للقارات )لما ينتھي غوص قاع
البحر تحت قارة( انطالقا من دراسة حالة تصادم الھند وآسيا
)تشكل الجبال(.
 ينجز نموذجا ويخطط الظاھرة.ينجز مخطط
 -17يمثل بمخطط مقطعا للكرة األرضية ويمثل عليه أھم
الحصيلة التكتونية التشكيالت التكتونية.
العامة والبنية
 ينجز حصيلة للتكتونية العامة.الداخلية للكرة
األرضية.

يشرح ظاھرة
 -13يمثل برسم بياني توزع بؤر الزالزل بداللة عمقھا في
. 04
الظواھر
الغوص والظواھر األنديز)) Andesإنجاز خط  (Bénioffويفسيره انطالقا من
الجيولوجية
الجيولوجية
استغالل الخريطة الجھوية لتوزع الزالزل حسب عمقھا في
المرتبطة
المرتبطة
جبال األنديز
بالتكتونية العامة .بالتكتونية العامة.(Andes) .
 -14يستنتج ظاھرة الغوص و ينجز نموذجا لھده الظاھرة.

آ ( الزالزل
ب( البركانية
االنفجارية
ج( السالسل
الجبلية

: 05
البنية الداخلية
للكرة األرضية

. 06
التكتونية في
حوض البحر
األبيض المتوسط

يشرح ظواھر
النشاط الداخلي
للكرة األرضية
في حوض البحر
األبيض المتوسط

 وضع عالقة بين نشاط الغوص اآلندي ووجود البراكيناالنفجارية في إيطاليا.

ـ انزالق القشرة المحيطية تحت القشرة القارية )الغوص(
يسبب قوى انضغاط بين الصفيحتين.
ـ قوى االنضغاط المتجمعة في ھذه المنطقة تتحرر بعنف
تحت قشرة قارية متصدعة من قبل ،فتتبع بانتشار ھزات
على طول الفوالق مؤدية إلى زالزل متكررة في ھذه
المناطق وإلى تشوھات جيولوجية ھامة.
ـ غوص القشرة المحيطية تحت القارية وانصھارھا يترتب
عنه صعود ماغما لزجة غنية بالغازات ،وذلك عبر شقوق
القشرة القارية.
ـ وصول ھذا الماقما اللزج ،الغني بالغازات إلى السطح
يؤدي إلى انبعاثات انفجارية للغاز والرماد البركاني.
ـ تعتبر قوى االنضغاط الناتجة عن تصادم بين الھند وآسيا
سببا في تشكل أعلى سلسلة جبلية في العالم  :الھيمااليا.
ـ تنتج السالسل الجبلية عن الضغوط والتشوھات التي
تعانيھا القشرة األرضية.
 تتكون الكرة األرضية من ثالث طبقات رئيسية  :القشرةاألرضية الصلبة ،الرداء اللزج وھو مقر حركات داخلية،
والنواة.
تتكون القشرة األرضية من صفائح في حركة مستمرة
حيث تمتد في منطقة الظھرات وتغوص في المناطق
األخرى متسببة في تشوھات القشرة األرضية وظھور
زالزل وبراكن.
ـ تحاط إفريقيا بظھرة من الغرب ،الجنوب والشرق.
ـ تسلط على القارة قوى دفع على مستوى ھذه االتجاھات
الثالث ،وھذا ما يفسر صعود أفريقيا نحو الشمال في
اتجاه أوربا ،مسببة تصادم ايطاليا بالصفيحة األوروبية
وانضغاط الشمال اإلفريقي.
ـ توزع الزالزل في المغرب يكون على طول سلسلة
األطلس الناتجة عن االنضغاط.
ـ براكين إيطاليا ،براكين انفجارية وھي بمثابة شھود على
وجود لوح محيطي أسفل ايطاليا ،يمثل باقي لوح المحيط
الذي كان يفصل أوروبا وإفريقيا قبل أكثر من  40مليون
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الوحدة المفاھيمية

. 01
البنيات الجيولوجية
الكبرى وخصائصھا

الكفاءة القاعدية

يحدد المركبات الكبرى
لمنظر طبيعي
وخصائصھا

يضع عالقة بين
. 02
العالقة بين خصائص خصائص منظر طبيعي
منظر طبيعي وخواص وخواص الصخور
الصخور المتواجدة المتواجدة.

يشرح فعل العوامل
. 03
فعل العوامل المناخية المناخية في تطور
في تطور منظر طبيعي .المناظر الطبيعية.

المعارف المستھدفة
 يتكون المنظر الطبيعي من تضاريس ،نباتات ،مجاري مائية،بروز الصخور على السطح ،مظاھر النشاط اإلنساني )زراعة،
صناعة ،سكنات ،طرق المواصالت(.
 في بعض مظاھر الصخور تبدو الصخور على شكل طبقاتمتراكبة )متطابقة(.
 في بعض المناطق تكون الطبقات المشكلة لتحت التربة مائلةأو مطوية.

النشاطات المقترحة

 نميز في الجزائر ثالث مناطق مناخية كبرى :* منطقة معتدلة رطبة يميزھا الفارق الحراري الضئيل بين الليل
والنھار.

 صخور تحت التربة في الجزائر متنوعة )بازلت-غنيس-غرانيت-غضار –كلس-رمل(.
 يتغير شكل المنظر الطبيعي حسب طبيعة صخورتحت التربة وخواصھا الفيزيوكميائية.
 تعد الصخرة المتراصة )المنضغطة( المتماسكة أكثر مقاومةمن الصخرة المتفتتة لتأثيرات العوامل الخارجية.

 -1تصنيف مركبات المناظر في فئات انطالقا من دراسة
بعض المناظر المحلية ومناظر أخرى بما فيھا المناظر
الطبيعية بالجبال ،المناطق البركانية والقيام بخارجات
دراسية.
 -2يصف المناظر الطبيعية باستعمال المصطلحات
الموافقة وانجاز مخططات.
 -3يقترح فرضيات تفسر أصل االختالفات المالحظة بين
المناظر الطبيعية :
* أصل داخلي )قوى االنضغاط ،بركنة(.
* طبيعة الصخور.
* عوامل مناخية وتدخل اإلنسان.
)يجب إدراج أھمية التأثير المتداخل لھذه العوامل(.
 -4يستخرج أھمية نمط الصخر في تشكل المنظر انطالقا
من أمثلة متنوعة.
)دراسة أمثلة  :صخور متماسكة ،صخور قابلة للتفتت،
صخور متفتتة (meubles
 -5يحدد خواص الصخور ،التي لھا عالقة بعوامل
المناخ.
)التناسق والصالبة ،النفوذية ،المسامية ،المرونة،
انحاللھا ،تركيبھا الكيميائي )التعامل مع حمض كلور
الماء ،لونھا(.
 -6يحدد تأثير العوامل المناخية في مختلف المناطق
المناخية بالجزائر وينجز نماذج لھذا العمل :
* الرياح
* الفوارق الحرارية.
* الماء  :االنحالل-السيالن-الفيضانات.
 -يتحقق التجريبيا من نقل المواد بالماء وبالرياح.

* منطقة شبه قاحلة تميزھا مغياثية ضعيفة وتغيرات معتبرة
في الحرارة
* منطقة جافة أو متصحرة تميزھا مغياثية ضعيفة جدا ،حرارة
مرتفعة نھارا ومنخفضة ليال )تغير حراري كبير(.
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الكفاءة القاعدية

يعرف التربة
كوسط حيوي

الوحدة
المفاھيمية

. 02
التربة ثروة
ھشة.

. 03
تشكل التربة.

. 01
التربة وسط
حيوي

يحدد أسباب
انحصار التربة
الصالحة
للزراعة.

يشرح مراحل
تشكل التربة.

النشاطات المقترحة

 -1يحدد مكونات التربة انطالقا من تحليل عينة من تربة زراعية
)أو غابية(.
 -2يربط بين توفر الماء في منطقة وكثافة الغطاء النباتي
انطالقا من دراسة خريطة.
 يربط بين بنية التربة وقدرتھا على االحتفاظ بالماء انطالقا منتجارب.
 -3يحدد دور الكائنات الحية في تھوية التربة وتفتيتھا وتشكل
الدبال انطالقا من دراسة وثائق.
 -4يستغل المكتسبات السابقة المتعلقة بأھمية التربة للنبات.
يحدد تدخل اإلنسان في الوسط بدراسة أمثلة محلية )استعمال
األسمدة االستغالل الرعوي المفرط ،البناء على أراضي زراعية،
االستغالل المفرط للغابة ،الحرائق المقصودة وما ينجرعنھا من
تدھور التربة ،صعود األمالح(.
 -5ينجز نصا علميا يحوصل مختلف أشكال التدخل السلبي على
مستوى التربة.

 -6يستخلص ترتيب آفاق التربة انطالقا من مقارنة مقاطع في كل
من تربة سھلية وتربة جبلية.
 -يحدد مراحل نشأة التربة.

 -يستخلص طول زمن التشكل التربة.

المعارف المستھدفة
ـ التربة وسط حيوي يتكون من عناصر ال حيوية )الماء ،األمالح
والمكونات المعدنية( وعناصر حيوية )نباتية وحيوانية( تربط بينھما
عالقات :
 تؤثر قدرة االحتفاظ بالماء للتربة على وجود النباتات.ترتبط قدرة االحتفاظ بالماء ،ببنية التربة.
 تفتت الكائنات الحية التربة وتھويھا وتحلل المادة العضوية)أجزاء لنباتات ميتة وجثث حيوانية( لتشكل الدبال..
ـ التربة محمل الغطاء النباتي ومنھا تستمد النباتات غذاءھا
المعدني كالماء واألمالح المعدنية.
ـ باعتبار النباتات كالمزروعات واألشجار المثمرة مصدر ھام لغذاء
اإلنسان،فان التربة بدورھا ثروة.
ـ تتعرض التربة لالعتداء بأشكال مختلفة منھا :
* االستعمال المفرط لألسمدة
* االستغالل الرعوي المفرط وقطع األشجار ،والحرائق
مما يؤدي إلى انكشافھا وتعرضھا لمختلف العوامل التي تؤدي
لتدھورھا.
* التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية يؤدي إلى تقليص
المساحات المزروعة.
ـ تتشكل التربة من آفاق.
ـ تنشأ التربة من تعرض الصخرة األم لعوامل مناخية وحيوية،
ينجم عنھا تصدع الصخرة األم وتحطمھا وتفككھا.
ـ تنقل نواتج التفكك بعوامل مختلفة كالرياح والماء نحو أحواض
حيث تترسب.
ـ تزود التربة بمواد عضوية ناتجة عن تحلل النباتات الميتة وتعفن
الجثث ويتشكل الذبال.
ـ يتطلب تشكل التربة زمنا طويال يقدر بمئات السنين.

154

. 04
حماية التربة
وتسييرھا.

يحدد أشكال
التدخل اإليجابي
على التربة
وتسييرھا كمورد
طبيعي.

 -7يحدد طرق حماية التربة من تأثير العوامل المناخية انطالقا من
تحليل وثائق )استغالل مكتسبات سابقة مرتبطة بالمشروع المنجز
في السنة الثانية ،حول التشجير وأھميته في تثبيت التربة
وإغنائھا(.
 -8يحدد أھمية التناوب في المزروعات انطالقا من تحليل وثائق.
 يظھر محاسن التوسيع العمراني في األراضي المرتفعة للحفاظعلى التربة الزراعية.
 -9يحوصل معلوماته في نص علمي يعرف فيه التربة كمورد
طبيعي يستدعي تسييرا مسئوال.

ـ يتدخل اإلنسان من أجل حماية التربة من تأثير العوامل
المناخية ،ويتجلى ذلك في  - :إنجاز مصطبات على مستوى
األراضي المائلة.
ـ التشجير لتثبيت التربة وصد الرياح.
ـ االھتمام بالغطاء النباتي لكونه يغني التربة بالمواد العضوية.
ـ يسمح تناوب المزروعات وفق الدورة الزراعية بعدم إفقار التربة
من العناصر المعدنية األساسية.
ـ توسيع العمران على مستوى األراضي المرتفعة يمكن من ربح
المساحات المزروعة.

2013 ¿GƒL
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تقديم المـــــادة
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حصة التربية الموسيقية ومجاالتھا
الكفاءة الختامية والكفاءات المرحلية
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03
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تقديم المادة
إن الموسيقى لغة عالمية تخاطب جميع األجناس بلسان واحد وكونھا مادة علمية تعتمد على
الصوت ومكوناته وفن لما تتركه من أثر جمالي في شخصية المتعلم ،كان من الملزم إدراجھا
ضمن المناھج التعليمية كمادة تربوية ،وتسمى بالتربية الموسيقية ،وتعتبر ھذه المادة من أھم
الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنھا في النظام التربوي المدرسي ،حيث تقوم بتربية األجيال
تربية متكاملة ومتزنة بغرس القيم األخالقية النبيلة وإكسابھم المھارات الفنية المختلفة المتمثلة
أساسا في الكتابة ،القراءة  ،األداء ...الخ......
إن عالقة التربية الموسيقية بالتربية وثيقة وعريقة منذ القدم فكالھما يكمل اآلخر ،وبما أن
التربية ھي التي يقصد بھا تغيير سلوك التالميذ إلى أنماط يقبلھا المجتمع فالتربية الموسيقية من
الوسائل التربوية التي تحقق ذلك .
لذا حظيت باألھمية التي تستحقھا بين المواد األخرى ضمن منھاج المنظومة التربوية منذ
استرجاع السيادة الوطنية ،حيث تعمل التربية الموسيقية على إكساب التالميذ تعليما فنيا يوقظ فيھم
األحاسيس الجمالية ويمكنھم من المساھمة في الحياة الثقافية ويؤدي إلى إبراز المواھب المختلفة
في ھذا الميدان والعمل على تشجيع نموھا .
فالتربية الموسيقية تھذب النفوس وتصقل المواھب وتنمي المدارك وتنتشل األجيال من
براثن الجھل الموسيقي الذي ھو آفة األمة ،باعتبارھا إحدى المقومات الثقافية للشخصية الوطنية.

األھداف العامة
اإلسھام في العملية التربوية بجميع نواحيھا وإشاعة جو المرح والسرور في الوسط المدرسي .
 -2تقوية شخصية التلميذ وثقته بنفسه وتعويده على النظام والسلوك السليم واالستجابة إلى التربية
الجمالية .
 -3تعويد التالميذ على الدقة في المالحظة والتجريب والتحليل والنقد العلمي الموضوعي من
خالل دروس التذوق الموسيقي .
 -4اإلسھام في ترسيخ روح التوافق واالنسجام وأسباب التوازن والنضج االنفعالي وذلك
باالعتماد على عنصري التربية الموسيقية األساسين:
أ – المشاركة الفعالة عن طريق تشجيع التالميذ على التعبير الحر واالبتكار من خالل الغناء
والتوقيع اإليقاعي والعزف على اآلالت البسيطة المتوفرة خاصة منھا الفلوت الخشبي .
ب -االستماع الفعال عن طريق تنمية قدرات التالميذ تدريجيا على تذوق الموسيقي ذات الطابع
الثقافي واالنتفاع بما تحمله من قيم جمالية وإنسانية كبرى مراعين في ذلك تحقيق التوازن
والتكامل بين واجب التربية الموسيقية التطبيقية والنظرية من جھة والجوانب الحسية والتجريدية
من جھة ثانية  ،مما يساعد التالميذ على اكتساب المعلومات بطريقة تشجعھم على تعميقھا بأنفسھم
وتحملھم على العمل والتفكير تلقائيا .
 -5تدريب التالميذ على العمل الجماعي والمشاركة الوجدانية عبر األناشيد المتنوعة أثناء الوقت
الرسمي  ،سعيا وراء ترسيخ القيم والمفاھيم االجتماعية لدى التالميذ وإعدادھم ليساھموا مستقبال
في تشييد المجموعة وتقدمھا .
 -6تحقيق األھداف اللغوية المختلفة خالل دروس األناشيد واألغاني التربوية الجماعية مع
استخدام الموسيقى في توضيح اإليقاع الشعري .
 -7تربية الذوق الموسيقي لدى التالميذ من خالل االستماع إلى مختارات متنوعة من الموسيقى
الشعبية الحضرية والريفية والوطنية والعربية والعالمية ذات الطابع الثقافي  ،والمصحوبة
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* أھم اآلالت وطابعھا.
* أھم قوالب التأليف الموسيقي اآللي والغنائي.
* أھم اإليقاعات والمقامات الموسيقية.
* أھم المؤلفين الموسيقيين في الوطن الجزائري والعربي والعالم وذلك عبر العصور التاريخية
المختلفة مع تسليط بعض األضواء على جوانب من الحياة الموسيقية في العصر األندلسي وأثرھا
في الموسيقى األوروبية.
 -8تنمية الشعور بالوحدة الوطنية والروح الوطنية لدى التالميذ من خالل األناشيد الوطنية
المالئمة واألغاني الجماعية المختارة من التراث الموسيقي الجزائري والعربي.
 -9اكتشاف المواھب الموسيقية الممتازة لدى التالميذ وتشجيعھا وتنمية مھاراتھم من خالل
الفرق الموسيقية وفرق المجموعات الصوتية التي تضم النخبة الممتازة من تالميذ المدرسة والتي
يتم تدريبھا في األوقات المخصصة للنشاط المدرسي خارج التوقيت الرسمي.
 -10ترسيخ ما تلقاه التالميذ في االبتدائي من التعليم حول مبادئ الصولفاج الغنائي واإليقاعي
وتربية األذن وتربية الصوت مع التعميق في مبادئ النظريات الموسيقية قراءة وكتابة من خالل
التطبيقات واألداء ،وتعريفھم بمبادئ التاريخ والموسيقى العربية والعالمية من خالل إسماعھم
نماذج مختارة من الموسيقى مستھدفين اإلسھام في تكوين المستمع المثقف الواعي.

حصة التربية الموسيقية ومجاالتھا:
إن حصة التربية الموسيقية تشمل مجاالت متنوعة ومختلفة تلعب دورا كبيرا في تكوين
شخصية المتعلم من الناحية العلمية والثقافية والترفيھية .وتتمثل ھذه األنشطة في ما يلي:
.1التذوق الموسيقي واالستماع :
وھو التدريب التعليمي الذي يكسب المتعلم القدرة على االستماع الجيد ،وھذا بإدراك وفھم ما
يسمعه من موسيقى والتمتع بھا برغبة وإرادة .
ودور التذوق الموسيقي يكمن في إيقاظ الطاقات اإلبداعية عند الطفل التي تمكنه من طلق العنان
لخياله الخصب للتعبير عن ذاته وإرضاء حاجاته لھذا الفن ورفع مستواه الثقافي في الموسيقى.
.2القواعد الموسيقية والنظريات:
إن ھذا المجال الموسيقى يشمل على ثالثة محاور ھي )الصولفاج اإليقاعي ،والصولفاج
الغنائي ،والنظريات الموسيقية(.
.3األغنية التربوية والنشيد :
إن األغنية التربوية ھي ثمار حصة التربية الموسيقية ومصدر فرح وغبطة للمتعلم من جھة وأداة
لغرس القيم الحميدة ،ووسيلة إلثراء الرصيد اللغوي وفرصة للتعبير عن الذات .
مالحظة :
إن الحجم الساعي المقرر للمادة ھو ساعة أسبوعيا ،ويوزع البرنامج خالل السنة الدراسية
إلى وحدات وحصص وفقا للمرجعية العامة المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.
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الكفاءة الختامية في نھاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط
 التعبير والحوار مع اآلخرين إلعطاء انطباعه في مقطوعة أو مؤلفة موسيقية.أداء وتدوين الساللم والمسافات الموسيقية واإليقاعات )العربية والغربية والجزائرية( المقررة ،
أداء مجموعة من األناشيد واألغاني التربوية باستعمال تقنيات ) الصوت الواحد و المتعدد األصوات "
البوليفوني " (.

محتوى المنھاج .
التذوق الموسيقي
• اآلالت الموسيقية:
-

البزق

-

المزود.

-

الثمباني.

القواعد والتطبيقات
• الخاليا اإليقاعية:

+

• الخاليا المنقوطة

+

األغنية التربوية واألناشيد
• النشيد الوطني قسما )إجباري(.
• بإضافة مجموعة من األناشيد
واألغاني التربوية بين  5و8

• المقامات:

-

األوبوا.

-

مقام راست.

الھادفة التي لھل عالقة بمختلف

-

الطرومباث

-

مقام بياتي.

التظاھرات الوطنية والدينية

-

القيطار

 -مقام الكرد

-

الفلوت الجانبي

• التآليف الموسيقية:

-

الدوالب

-

السنفونية

-

النوبة

• الشخصيات الموسيقية:
-

محمد عبد الوھاب.

-

بتھوفن.

-

عبد الكريم دالي.

والعالمية التي تصادف السنة

• الساللم:
-

صول ك .

-

مي الصغير.

الدراسية على أال تكون منافية للقيم
االجتماعية واألخالقية للمجتمع
الجزائري.

المسافات
 المسافة الرابعة-

المسافة الخامسة

• إشارات التحويل:
-

+b+ #

 عالمات التحويل اتلعربية• اإليقاعات:
-

المصمودي الكبير

-

ايقاع الخالص أو البشرف

• الطبوع الجزائرية:
-

طبع الصيكا) الجزائري (.
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Enoncé de la compétence



Indicateurs de la compétence

Les éléments de la compétence

Les savoirs visés

Les activités d'apprentissage
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10
Critères de la compétence

Enoncé de la compétence



Indicateurs de la compétence

Les éléments de la compétence

Les savoirs visés

Les activités d'apprentissage
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 directives pour l’adaptation du manuel au programme
 questions préliminaires pour l’adaptation d’une séquence d’apprentissage
1-la séquence d’apprentissage doit donner la priorité au programme tenant compte de ses
principes directeurs ( le manuel scolaire doit server de document ressource)
2- Elle doit correspondre au profil de sortie
3- Les trois compétences de communication ( interaction/interprétation/production) doivent apparaître dans la séquence d’apprentissage, à travers les tâches et activités
4-Dans le choix de tâches et activités pédagogiques , la primauté sera donnée à celles qui
tiennent compte du contexte de communication de la vie réelle de l’apprenant ,
5- L’enseignement de la grammaire doit servir l’apprentissage de la langue et non être
considérée comme une fin en soi
6-Au-delà de l’objectif de lecture ( reading skill) le recours à l’interprétation de textes
doit servir au développement des deux autres compétences communicatives ( interaction/production), d’où possibilité de ‘PDP’ leçon, et d’acquisition de connaissances linguistiques , d’où possibilité de ‘PPU’ leçon
7-veiller à donner la possibilité de produire des messages écrits , dans les différentes
phases de la séquence d’apprentissage à tous les apprenant
8-Veiller à assurer un dosage équilibré à l’oral et à l’écrit , ayant à l’esprit la pédagogie
de l’intégration (integrated skills)
9- les tâches et activités doivent répondre aux normes de validité des objectifs
d’évaluation
10- prendre en consideration l’organisation de quatre semaines d’apprentissage et d’une
semaine d’évaluation formative et au besoin , planifier des activités de remédiation
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 grille de validation de l’integration
Caractéristiques et composantes de la situation
Est-ce que la situation proposée tient compte de
l’environnement de l’apprenant (moi, mon monde, le
monde) ?
Est-ce que la langue utilisée fait partie de son répertoire ?
Est- elle en adéquation avec le profil de sortie ?
Est-ce que la situation est réalisable par rapport aux
ressources disponibles ?
Est-ce qu’elle permet de développer le profil de l’élève ?
Est –ce qu’elle comporte des valeurs et des compétences
de la vie(la personnalité Algérienne, le respect de
l’environnement, le respect de l’autre, la coopération..) ?
Est-ce qu’elle fait appel(mobilise) les différents types de
savoirs(savoirs, savoir-faire, savoir-être)
Est-ce qu’il y a un contexte de réalisation ?
Est –ce que la situation proposée est nouvelle pour
l’apprenant et fait appel à la créativité ?
Est- ce que les supports sont inclus dans la situation ?
Est –ce qu’il y a une tâche à accomplir et non des exercices de restitution ?
Est-ce que les consignes sont adaptées au niveau des
élèves)
Est-ce que la ou les consignes décrivent avec exactitude
ce que l’apprenant doit faire ?
Est- ce qu’elle propose 3 occasions pour évaluer les critères de réussite ?
Est-ce que la situation est complexe et nécessite de
l’apprenant la mobilisation des ressources acquises et
des informations contenus dans les supports ?
Est-ce qu’elle propose une situation –problème (obstacle
à franchir) qui peut être résolu par l’apprenant ?
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oui

non Propositions de
régulation

32

Observation : les chiffres de cette colonne (semaine) correspondent aux semaines telles qu’elles apparaissent dans les documents allègement ( celui de Septembre 2008 et celui de Septembre 2009 / deuxième et dernière édition)
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Les répartitions ont pour vocation de clarifier ces différentes étapes quant à la mise en place
de ce profil de sortie à travers le cycle (voir annexe)
Ces répartitions ont vocation d’être personnalisées et adaptées en fonction des situations.
D’autre part les contenus linguistiques doivent servir l’installation des compétences visées et
les objectifs d’apprentissage, et non l’inverse. L’autonomie de l’enseignement reste au cœur
de l’exercice de la profession.
Pour aider l’enseignant( e) dans cette mise en place, il est proposé une liste non exhaustive
d’objectifs d’apprentissage de communication et de taches . Il doit être conscient que les
trois compétences communicatives sont intégrées, même s’il a toute latitude pour donner la
priorité à une compétence donnée en fonction des objectifs d’apprentissage fixes (compétence-cible).
Dans cette répartition, il est prévu 4 semaines d’apprentissage + 1 semaine d’évaluation consacrée à l’apprentissage de l’intégration à travers des situations de communication visant le
profil de sortie.
Au cours de l’apprentissage, l’intégration des savoirs se fait d’une façon graduelle, mais
pendant la semaine d’intégration, elle est prise en charge d’une façon explicite et systématique (mini-projet, travail de groupe, etc…). Dans la première phase, par exemple,
l’enseignant(e) donne une situation de communication inédite où les élèves vont travailler
en groupes pour mobiliser les ressources à intégrer et à réinvestir dans cette situation.
Les enseignants vont pouvoir identifier les points forts et les points faibles afin de les prendre en charge la remédiation. Une grille-type d’apprentissage à l’intégration (integration
grid) sera jointe en annexe de ce document (prise en charge pendant la semaine
d’intégration et d’évaluation formative)
Dans la 2eme phase de cette
d’intégration individuelle) .

semaine, le travail sera fait individuellement (phase

Après chacune des quatre périodes, une semaine sera consacrée à l’évaluation sommative à
travers les devoirs et les compositions. Quant à l’évaluation diagnostique et à une remise à
niveau éventuelle, on y consacrera la première semaine de l’année scolaire.
Enfin, l’un des buts de ce document est de permettre à tous les partenaires d’être au même
niveau de compréhension de cette répartition.
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- Confectionner les fiches de présentation des livres de la bibliothèque relatant des
faits relevant du réel.
- Rédiger l’histoire d’un habit, d’un costume, d’un habillement traditionnel de sa
région et la présenter à une autre classe.
-Rédiger l’histoire d’une découverte ou d’une invention (l’électricité, le cinéma,
l’imprimerie, l’ordinateur, le téléphone…) à partir de documents pour commémorer
la journée du savoir.
- ….
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Les textes oraux ou écrits (d’une longueur d’environ 150 mots), à partir de
documents authentiques (extraits de romans biographiques ou autobiographiques,
séquences de films, articles de presse, tableaux de peinture) doivent être en relation
avec les thèmes retenus et adaptés au niveau des élèves.
6- Propositions de projets
A l’oral :
- Dramatiser un fait divers du quotidien pour le présenter à une autre classe.
- Incarner un personnage historique pour rendre hommage à sa mémoire, en
déclamant ses propos, ses discours.
- Incarner un personnage illustre (passage de la biographie à l’autobiographie) pour
un spectacle de fin d’année.
- Mettre en scène la rencontre de deux personnages historiques en se basant sur des
paroles rapportées dans des écrits.
- Faire parler devant un public scolaire une date historique (1 er novembre 1954, 08
mai 1945, 17 octobre 1961, 19 mars 1962,...), pour évoquer l’événement.
- Présenter la biographie du personnage illustre dont un établissement scolaire porte
le nom, pour mieux le faire connaître.
A l’écrit :
- Ecrire un fait divers insolite, un fait divers amusant et un fait divers dramatique
pour le journal de l’école.
- Rédiger collectivement un fait historique à partir de documents divers (des dates,
une carte géographique, des articles,…) pour commémorer l’événement.
- Rédiger la biographie d’un artiste (peintre, musicien, acteur,…) célèbre et
l’illustrer pour une exposition.
- Transposer un récit historique en BD pour le porter à la connaissance des
camarades de l’école.
- Rédiger l’histoire de son établissement scolaire pour un concours d’écriture.
- Rédiger la biographie du personnage illustre dont un établissement scolaire porte le
nom.
- Elaborer le journal de sa classe sur un trimestre en y consignant les faits
marquants.
- Elaborer une galerie de portraits des personnages illustres de sa région pour
valoriser le patrimoine régional.
- Elaborer le « récit de vie » d’un musicien ou d’un artisan qui a hérité de l’art de
son père en mettant l’accent sur le savoir et les valeurs transmis.
- Rédiger la biographie d’un personnage qui se distingue par ses valeurs humaines :
un champion handisport, un pompier, un écrivain public, un guide…
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5- Thèmes et supports
5.1-Les thèmes
Toujours dans le souci de privilégier les centres d’intérêt des adolescents et dans un
souci de constance et de continuité, il est proposé aux apprenants de 3e AM des
thèmes porteurs de valeurs, à même de contribuer à la construction de leur
personnalité et à leur épanouissement.
Les compétences visées ainsi que les apprentissages linguistiques dictent le choix
des supports en relation avec les thèmes proposés.
Les textes aborderont les thèmes suivants :
- le patrimoine : préservation, mémoire et héritage culturel (artisanat, cuisine, habit),
- la sécurité routière : la prévention des accidents et des risques majeurs,
- la lutte contre les fléaux sociaux,
- la citoyenneté, le civisme,
- les droits de l’enfant,
- l’ouverture sur le monde : musées, centres culturels, musique, sports…,
- les métiers de la presse : chroniqueur, journaliste, reporter…,
- l’écrit : le livre, le journal, le livre d’histoire, le récit de voyage…,
- les voyages et la rencontre des autres …,
- les liens familiaux : généalogie et histoire de la famille.
5.2-Les supports
Le foisonnement des genres de récits de faits réels impose un choix motivé par des
préoccupations didactiques et pédagogiques. De par leurs structures facilement
repérables et la simplicité de leur forme qui leur confèrent une grande accessibilité,
les genres retenus offrent un cadre adéquat à la mise en place des apprentissages
linguistiques et partant au développement des compétences ciblées.
Il s’agit du :
- fait divers avec ses différentes catégories (insolite, catastrophe /accident,
méfait),
- récit de vie :
 biographie,
 autobiographie,
- récit historique.
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-Transformation d’un passage,
d’un extrait d’une autobiographie
en
texte
biographique
en
changeant le sujet d’énonciation.
- Réécriture d’un passage, d’un
extrait d’une biographie en faisant
parler le personnage principal.
- Résumé d’un texte relatant des
faits réels.
- Réalisation d’un compte rendu
de lecture d’une histoire lue.
-…

4- L’évaluation
Tout acte d’enseignement/apprentissage doit être accompagné par une évaluation
qui peut revêtir différentes formes :
a- L’évaluation diagnostique : cette forme d’évaluation a pour objectif de
faire émerger les connaissances et les représentations initiales des élèves avant
d’entamer une année scolaire ou un nouveau projet.
b- L’évaluation formative : est une
partie intégrante de l'action
pédagogique. Elle porte à la fois sur des connaissances et sur des aspects
méthodologiques. Elle doit être régulière, suffisamment variée et multiforme pour
prendre en compte l'importance et la diversité des compétences à développer à l’oral
et à l’écrit.
L’évaluation formative se pratique avec l’aide de l’enseignant(e) qui doit aider
l’élève à apprendre à apprendre pour :
- mieux se connaître et s’organiser,
- mieux définir ses points forts et ses points faibles,
- se construire des méthodes de travail adaptées à ses possibilités :
 intellectuelles (ensemble de savoirs acquis),
 méthodologiques (ensemble de savoir-faire développés),
 affectives (travailler en groupes ou seul, maîtriser ses émotions…)
 communicationnelles (participer à des échanges, être intelligible, être
lisible…).
c- L’évaluation certificative : cette forme d’évaluation permet aux élèves et
à l’enseignant de faire le point sur le degré de développement des compétences.
Les compétences s’évaluent à la faveur des situations qui font que chaque élève
peut témoigner de ses acquis, permettant ainsi d’établir des bilans individualisés de
compétences, à partir d’appréciations établies par rapport à des critères définis en
termes d’indicateurs.
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nom d’emprunt, le
pseudonyme.
- La comparaison, la
métaphore, la métonymie.
- Vocabulaire relatif au
déplacement :
* verbes de mouvements,
* vocabulaire de
localisation.
- Les verbes introducteurs
et leurs nuances de sens.
- Les niveaux de langue.

C. T. 3 :

Produire un
récit relevant
du réel.

16

narrateur (acteur ou témoin).
- Identification de l’objet de la
description (portraits ou lieux).
- Relevé des marques du discours
rapporté dans un récit (deux
points, guillemets, tirets, verbes
introducteurs).
- Identification du schéma narratif
d'un texte en s’appuyant sur les
temps utilisés.
- Relevé des champs lexicaux :
sentiments des personnages,
qualités morales, défauts des
personnages….
- Relevé des caractéristiques
physiques et morales du
personnage principal d’un récit.
-….
- Rédaction d’un fait divers à
partir d’une grille.
- Introduction d’un témoignage
dans un fait divers.
- Développement d’un champ
lexical autour des méfaits,
catastrophes.
- Construction d’un court récit à
partir de mots clés.
- Complétion d’un récit
biographique en insérant du
dialogue ou de la description.
- Traduction d’une bande dessinée
en un récit de vie.
- Reconstitution d’un récit de vie
présenté dans le désordre, en
tenant compte de la chronologie
des faits.
-Rédaction d’un récit de vie à
partir d’éléments donnés.
- Amélioration d’un récit d’élève,
en utilisant des ressources
(dictionnaire, texte, ...).
- Rédaction d’un événement vécu
en respectant la chronologie.
- Production de titres pour des
faits-divers.

- Repérage d’un témoignage dans
un fait divers écouté.
-Ecoute d’un récit
pour en
extraire un élément (événement
essentiel, personnages,…).
- Les substituts lexicaux
-Ecoute d’une histoire et repérage
et grammaticaux.
du moment où le narrateur
intervient.
- La nominalisation :
-Ecoute d’un récit et repérage des
- Les temps du
* les noms d’action,
événements en s’appuyant sur les
récit/les temps du
* les noms d’agent.
marqueurs temporels.
discours.
 Conjugaison
-Repérage
des
moments
 Le cadre spatioimportants dans un récit de vie
-mode indicatif :
temporel.
écouté.
* présent.
- Résumé d’une histoire écoutée.
*passé composé.
* passé simple /
- Jeux de rôle, dramatisation d’un
 L’énonciation :
imparfait/ plus que parfait extrait de récit de faits réels.
- Description orale de lieux déjà
/ conditionnel présent.
- le temps de la
visités, de personnes réelles.
- subjonctif présent.
narration
- Construction d’un champ lexical
à l’oral à partir d’un support
- récit à la première  Orthographe
donné.
personne :
- homophones et
- Expression d’un avis, d’une
(l’autobiographie)
paronymes.
appréciation sur une histoire
écoutée.
- récit à la
- accords :
- Dire oralement un fait divers à
troisième personne: * marques du genre,
partir d’une grille (Qui ? Où ?
(la biographie, le
* accords du participe
Quand ? et Comment ?)
récit historique).
passé avec les auxiliaires
- ….
être et avoir.
- segmentation de la
-narration /
- Repérage d’indices (pronoms
description
chaîne parlée et
personnels, adjectifs
homophonie.
possessifs,…) qui renvoient à la
* description
présence du narrateur.
itinérante
- désinences verbales.
* description
- Identification des procédés de
statique
3. Vocabulaire
reprise (répétition,
pronominalisation, synonymie).
- les champs sémantiques. - Repérage des organisateurs
 Le discours
rapporté
textuels (spatiaux, temporels et
- les champs lexicaux.
logiques).
 Les différents
- la formation de mots :
- Repérage du vocabulaire du
registres
méfait de l’accident/catastrophe
*affixation *dérivation.
dans un fait divers.
- les relations lexicales
- Repérage d’un témoignage dans
(antonymie, synonymie).
un fait divers lu.
- Identification des temps forts
- les noms propres de
dans une suite d’événements.
lieux, les lieux-dits, les
noms de personnes, le
- Repérage de la position du
*passé simple
/imparfait/plusque-parfait.
* présent de
narration.
*le passé composé/
imparfait/plus-queparfait.

C. T. 2 :

Lire/
comprendre
des récits de
faits réels.

* style indirect :
- les verbes introducteurs,
- la proposition
subordonnée complétive.
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3.2- Les situations d'apprentissage
Les enseignants(es) susciteront la mobilisation des compétences dans des situations
variées et favoriseront les interactions entre les élèves par la mise en place de
situations problèmes.
« La situation-problème est une situation d’apprentissage signifiante et
concrète. Elle a un lien avec la réalité de l’élève, l’interpellant en faisant naître
chez lui un questionnement. Sa pratique, fondée sur l’activité, donne l’occasion
à l’élève d’expliquer sa démarche, d’expliciter sa pensée et de justifier ses choix
pour répondre aux questions posées ou au problème à résoudre. » cf. Guide
Méthodologique d’Elaboration des Programmes, juin 2009.
Dans une logique de construction de compétences, il s’agit de proposer aux élèves
des situations qui leur permettent d’agir pour développer leur savoir-faire. Les
situations proposées doivent être significatives pour que les élèves, suffisamment
motivés, puissent trouver un sens à leur apprentissage et s’y impliquer pleinement.
Dans le tableau suivant, il est donné quelques exemples de situations
d’apprentissage à l’oral comme à l’écrit en rapport avec les compétences terminales
à développer.
COMPETENCES
TERMINALES
CT.1
Comprendre/
produire oralement un
récit relevant du réel.

EXEMPLES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
- Les élèves sont mis en situation d’écoute de textes sonores pour
sélectionner les faits divers.
- Les élèves écoutent une biographie pour retrouver la chronologie des
événements.
- Les élèves produisent, en groupes, un fait divers insolite,
dramatique… et l’exposent à leurs camarades.
- L’enseignant(e) place les élèves en situation de s’exprimer
individuellement sur un événement du quotidien en employant des
ressources linguistiques données.
- Les élèves participent à un échange sur un thème donné en illustrant
leurs propos par un fait vécu.

C.T.2

- L’enseignant(e) met les élèves en situation de dialogue (en binômes)
pour échanger des informations sur la vie d’un personnage historique.
-…
- L’enseignant(e) place les élèves en situation de tri de divers textes
pour sélectionner les récits relevant de faits réels.

Lire/
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Lire

CT2 :
Lire/
comprendre des
récits de faits
réels.

C.T.3

Ecrire

Produire un
récit relevant du
réel.

Analyser un récit de
faits réels pour en
construire le sens.

Différencier les
genres de récits
relevant du réel.

- Retrouver la chronologie des événements.
- Distinguer passages narratifs, descriptifs et discursifs dans
le récit.
- Retrouver le schéma narratif en s’appuyant sur les éléments
grammaticaux et lexicaux (notamment quand le récit ne
respecte pas la chronologie).
- Identifier le genre auquel appartient le récit : faits divers,
récit de vie (biographie, autobiographie), récit historique.
- Retrouver la fonction d’un récit qui relève du réel
(témoignage, aspect informatif ou documentaire…).

Lire à haute voix un
texte narratif devant
un public.

- Lire de manière expressive un texte narratif.
- Adapter sa lecture (débit, intonation, rythme, volume de la
voix…) au genre de récit.

Résumer un récit de
faits réels.

- Retrouver les faits essentiels qui font évoluer le récit.
- Réécrire un récit de manière à n’en conserver que les faits
essentiels.

Structurer un récit de
faits réels.

- Mettre en relation des actions, des événements, des
descriptions selon un schéma narratif.
- Raconter un événement réel en respectant la chronologie
des faits.
- Déterminer la fonction du récit à produire.
- Produire un récit à la première personne (narrateur interne).
- Produire un récit à la troisième personne (narrateur externe).
- Relater un événement vécu en circonstanciant les faits.
- Insérer des passages descriptifs et/ou des passages discursifs
dans le récit à produire.

Se positionner en
tant que scripteur

3- Contenus
3.1- Les savoirs ressources
Le récit de fiction ayant été pris en charge en 2eAM, le programme de la 3eAM
aborde les récits rapportant des faits réels, complétant ainsi l’étude du texte narratif
prévue pour le palier.
Ce programme dote l’apprenant des ressources nécessaires à la compréhension et à
la production de récits de faits réels. Ces ressources relèvent de deux niveaux :
- le niveau textuel qui permet d’aborder les caractéristiques du texte relevant du réel
et son organisation ;
- le niveau phrastique qui présente les outils linguistiques à acquérir pour les
mobiliser en fonction du texte à comprendre ou à produire.
Des activités nombreuses et variées, distinguant l’apprentissage, l’intégration et
l’évaluation seront proposées aux élèves.
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A l’écrit/compréhension :
- analyser un récit pour en construire le sens,
- différencier les genres de récits rapportant des faits réels,
- lire à haute voix un texte narratif devant un public.
A l’écrit/production :
- prendre des notes et les organiser,
- reformuler pour lever les obstacles à la communication,
- résumer un récit rapportant des faits réels,
- se positionner en tant que scripteur,
- structurer un récit de faits réels.
2.3.4- Les compétences disciplinaires de la 3eAM
Compétence globale de la 3e AM

Domaines

À la fin de la 3e AM, l'élève est capable de comprendre/ produire, oralement et par écrit, des textes narratifs qui
relèvent du réel en tenant compte des contraintes de la situation de communication.
Compétences
terminales

CT.1

Oral : écouter/parler

Comprendre/
produire
oralement un
récit relevant du
réel.

Objectifs d’enseignement/apprentissage

Composantes de la
compétence

Se positionner en
tant qu'auditeur.

- Identifier le narrateur d’un récit écouté.
- Déterminer la fonction du récit écouté.

Retrouver les
composantes
essentielles du récit.

- Identifier le cadre d’une histoire réelle : lieu(x), temps
(époques, périodes, saisons, dates).
- Situer les événements les uns par rapport aux autres, à partir
de marques linguistiques.
- Identifier le statut des différents personnages et leur relation
dans l’histoire.
- Retrouver le schéma narratif : situation initiale, déroulement
des événements, situation finale.

Restituer l’essentiel
d’une histoire
écoutée.

- Distinguer faits et paroles des personnages.
- Distinguer passages narratifs et passages descriptifs.
- Sélectionner les faits et/ou les propos les plus importants.

Produire un récit
cohérent et
compréhensible.

- Mettre en relation des faits dans un récit.
- Insérer dans un récit des paroles de personnages.
- Insérer un ou des passage(s) descriptif(s) dans un récit.
- Structurer des faits selon un schéma narratif.
- Relater de manière audible une histoire vécue.
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A l’oral/ production :
- produire un récit cohérent et compréhensible,
- analyser et synthétiser une information et en rendre compte sous une forme
résumée,
- communiquer de façon intelligible, claire, précise et appropriée,
- utiliser les ressources de la communication verbale et non verbale,
- interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis
des autres.
A l’écrit/compréhension :
- questionner un récit pour en construire le sens,
- distinguer les différents récits et leur visée,
- lire à haute voix un texte narratif devant un public.
A l’écrit/production :
- résumer un texte narratif,
- construire un récit de fiction cohérent et structuré,
- rechercher seul l'information utile pour résoudre le problème auquel il est
confronté (utilisation des usuels : dictionnaires, grammaires et autres mais
également Internet et les bibliothèques),
- s’intégrer à un travail d’équipe, un projet mutualisé, en fonction des ressources
dont il dispose,
- manifester sa créativité par des moyens linguistiques.
2.3.3 - Profil de sortie de la 3eAM
L’élève est capable de,
A l’oral /compréhension :
- se positionner en tant qu'auditeur,
- retrouver les composantes essentielles du récit.
A l’oral /production :
- restituer l’essentiel d’une histoire écoutée,
- reformuler pour lever les obstacles à la communication,
- produire un récit cohérent et compréhensible,
- analyser et synthétiser une histoire et en rendre compte sous une forme résumée,
- interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis
des autres.

10

2.3- Les compétences disciplinaires
2.3.1- Les compétences globales du cycle moyen par palier
Compétence globale du cycle moyen
Au terme du cycle moyen, dans le respect des valeurs et par la mise en œuvre de compétences
transversales, l’élève est capable de comprendre/produire des textes oraux et écrits relevant de
l’explicatif, du prescriptif, du narratif et de l'argumentatif et ce, en adéquation avec la situation de
communication.
Compétence globale par palier du cycle moyen
er
Au terme du 1 palier,
Au terme du 2ème palier, dans le Au terme du 3ème palier, dans
dans le respect des valeurs
le respect des valeurs et par la
respect des valeurs et par la
et par la mise en œuvre de
mise en œuvre de
mise en œuvre de compétences
compétences transversales, transversales, l'élève est capable compétences transversales,
l'élève est capable de
l'élève est capable de
de comprendre/ produire
comprendre / produire
comprendre / produire
oralement et par écrit, en
oralement et par écrit, en
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation de
adéquation avec la situation communication, des textes
adéquation avec la situation
de communication, des
de communication, des textes
relevant du narratif.
textes relevant de
relevant de l’argumentatif.
l’explicatif et du prescriptif.
Rappel: La description n’est pas retenue comme type de texte à étudier mais elle est prise en
charge durant les quatre années du cycle au service des autres types de textes.

2.3.2- Profil d’entrée en 3eAM
La typologie de textes structure les programmes de français dans le cycle moyen et
offre un cadre pertinent pour asseoir les apprentissages linguistiques.
Le deuxième palier du cycle moyen est consacré à l’étude du texte narratif, dans une
approche progressive, selon la distribution suivante :
 en 2e AM : récit de fiction,
 en 3e AM : récit de faits réels.
Ainsi, l’élève entrant en 3e AM est capable de,
A l’oral/compréhension :
- se positionner en tant qu'auditeur,
- retrouver les composantes essentielles du récit.
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2.2. Les compétences transversales
Dans le cadre des finalités de l’éducation définies dans le chapitre I, article 2 de la
Loi d’orientation sur l’éducation nationale (N°08-04 du 23 janvier 2008), l’école
algérienne a pour missions :

LES COMPETENCES TRANSVERSALES

- d’« assurer aux élèves l’acquisition de connaissances dans les différents champs
disciplinaires et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la
connaissance facilitant les apprentissages et préparant à la vie active »,
- de « doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles
d’être exploitées à bon escient dans des situations authentiques de communication
et de résolution de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie, à
prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et économique et à s’adapter
aux changements ». Chapitre II, article 4.
Ainsi, l’élève sera amené à acquérir des compétences disciplinaires mais aussi à
développer des compétences à travers l’ensemble des disciplines. Ces compétences
transversales se développent durant toute la scolarité, dans le cadre du
réinvestissement et du transfert, à travers les différentes activités en relation avec les
projets. Les compétences transversales appartiennent à quatre ordres :
Ordre intellectuel
L'élève est capable de :
- résoudre des situations problèmes ;
- rechercher seul l'information utile pour résoudre le problème auquel il est confronté
(utilisation des usuels : dictionnaires, grammaires et autres mais également Internet et les
bibliothèques) ;
- émettre un jugement critique ;
- s’auto évaluer.
Ordre méthodologique
L'élève est capable de :
- prendre des notes et de les organiser ;
- concevoir, réaliser et présenter un projet individuel ;
- analyser et synthétiser une information et en rendre compte sous une forme résumée
oralement ou par écrit ;
- développer des démarches de résolution de problèmes ;
- exploiter les TIC dans son travail scolaire.
Ordre de la communication
L'élève est capable de :
- communiquer de façon intelligible, claire, précise et appropriée ;
- utiliser les ressources de la communication verbale et non verbale ;
- reformuler pour lever les obstacles à la communication.
Ordre personnel et social
L’élève est capable de :
- interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis des autres ;
- s’intégrer à un travail d’équipe, un projet mutualisé, en fonction des ressources dont il
dispose ;
- manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il s’engage ;
- s’auto-évaluer et accepter l’évaluation du groupe ;
- manifester sa créativité par des moyens linguistiques et non linguistiques.
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2- Profil de sortie du cycle moyen
Les valeurs, les compétences transversales et les compétences disciplinaires
sélectionnées contribuent à la constitution du profil de sortie de l’élève du cycle
moyen.
2.1. Les valeurs
Toute éducation a pour vocation de transmettre les valeurs qu’une société s’est
choisies ;
- des valeurs communes à tous ses membres : valeurs politiques et sociales,
culturelles et spirituelles, dont l’objectif est de consolider l’unité nationale.
- des valeurs plus spécifiquement individuelles : valeurs affectives et morales,
valeurs esthétiques, valeurs intellectuelles, valeurs humaines ouvrant sur l’universel.
Le choix de ces valeurs constitue une source première pour l'orientation du système
éducatif, et pour ses finalités. Leur mise en œuvre détermine la nature du
curriculum, le choix des contenus et des méthodes d'apprentissage.

LES VALEURS

L’enseignement du français, à l’instar de celui des autres disciplines, se doit de
prendre en charge ces valeurs en vue de contribuer à la formation saine et équilibrée
de l’élève, futur citoyen.
L’Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité
algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
La Conscience nationale : Au-delà de l'étendue géographique du pays et
de la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité
nationale, à savoir une histoire, une culture, des valeurs partagées, une
communauté de destin, des symboles…
La Citoyenneté : L'élève est capable de délimiter en toute objectivité ce
qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen
et de mettre en pratique cette pondération dans ses rapports avec les
autres. (cf. Constitution algérienne).
L’Ouverture sur le monde : Tout en ayant conscience de son identité,
socle de sa personnalité, l'élève est capable de prendre de l'intérêt à
connaître les autres civilisations, de percevoir les ressemblances et les
différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et
respecter l'altérité.
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