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المقدمــــة
فً إطار التحضٌر للموسم الدراسً  ،2019-2018و َسعٌا من وزارة التربٌة الوطنٌة ضمان جودة ال ّتعلٌم وتحسٌن األداء التربوي والبٌداغوجً،
ً
ومواصلة لإلصالحات التً باشرتها ،تضع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بٌن أٌدي األستاذة (مخططات سنوٌة لبناء التعلمات ،للتقوٌم البٌداغوجً و المراقبة
المستمرة) كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعٌة ألمعتمدة والمعمول بها فً المٌدان فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً والمتوسط بغرض تٌسٌر قراءة ،فهم
وتنفٌذ المنهاج ،وكذا توحٌد تناول المضامٌن فً إطارا لمقطع التعلّمً الذي تنصّ علٌه المناهج المعاد كتابتها ،من حٌث التدرج فً بناء التعلمات
،تعدٌلها و تقوٌمها على ضوء الكفاءات المحددة فً المنهاج.
وعلٌه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلٌة وفعالة وذات وقع على األداء التربوي نطلب من السادة المفتشٌن مرافقة األستاذة خاصة
حدٌثً العهد بالتدرٌس-فً قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حٌز التنفٌذ والتد ّخل باستمرار إلجراء ك ّل تعدٌل أو تحسٌن ٌرونه مناسبا
وفق ما تقتضٌه الكفاءة ألمرصودة شرٌطة إخطار المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بكل إجراء تربوي مزمع ا ّتخاذه فً هذا الشأن.
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مذكرة منهجٌة
بٌّنت نتائج االستشارة الوطنٌة حول التقوٌم؛ والتً توجت بندوة حول الموضوع بتارٌخ  ،2017/04/29ضرورة إعادة النظر فً ممارسات التقوٌم المعمول بها
حالٌا ،كما أفرزت تقارٌر المتابعة المٌدانٌة للسادة المفتشٌن ،اختالالت فً تنفٌذ المناهج بسبب القراءة غٌر الناجعة لها وما رافقها من تأوٌالت .لذا ارتأت المفتشٌة العامة
للبٌداغوجٌا تزوٌد الممارسٌن بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسٌن األداء التربوي واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوٌن المكونٌن
و احترافٌة الفاعلٌن.
ومن هذا المنطلق تم التركٌز على المخطط السّنوي لبناء التعلمات ،والمخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً وكذا المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد
الدراسٌة فً مرحلتً التعلٌم االبتدائً والمتوسط فً الطورٌن المعنٌٌن بتنفٌذ المناهج المعاد كتابتها.

سنوي لبناء التعلمات:
-1المخطط ال ّ

ّ
مخطط شامل لبرنامج دراسً ضمن مشروع تربويٌ ،فضً إلى تحقٌق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستوٌات التعلّمٌة ،انطالقا من الكفاءات الختامٌة للمٌادٌن،
و هو
وٌُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمٌة المتكاملة.
قد ٌصادفه التلمٌذ فً
كل مخطط؛ تبعا للمادة المقررةٌ ،نطلق من الكفاءة الختامٌة التً توضع موضع التنفٌذ من خالل وضعٌة مشكلة شاملة بسٌاقها العام الذي
حٌاته المدرسٌة أو االجتماعٌة وجملة من الوضعٌات الجزئٌة المقترحة التً تفضً إلى وضعٌة إدماج ومعالجة محتملة .كما ٌحتوي المخطط على توجٌهات من الوثٌقة المرافقة
و دلٌل الكتاب المدرسً من أجل التكفل األمثل بسٌرورة المقطع التعلمً الذي منح له حجم ساعً تقدٌري ٌوافق المدة الالزمة لتنصٌب الكفاءة.
مثال مخطط التعلمات لمادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة لمستوى السنة األولى متوسط:
الكفاءة الختامٌة:
أمام اختالالت وظٌفٌة عند اإلنسانٌ ،قدم إرشادات وجٌهة بتجنٌد موارده المتعلقة بالمقاربة األولٌة للتنسٌق الوظٌفً للعضوٌة.
العضوٌة والعواقب الظاهرٌة لسوء التغذٌة إفراطا وتفرٌطا ووضعٌات تعلمٌة جزئٌة تتعلق بالموارد
هذه الكفاءة تتطلب إدراجها فً وضعٌة شاملة تتعلق بهشاشة
اآلتٌة:
-

مصدر وتركٌب األغذٌة.
عواقب سوء التغذٌة عند اإلنسان.
دور األغذٌة عند اإلنسان.
التوازن الغذائً.

ثم وضعٌة لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن األعراض الصحٌة المرتبطة بسوء التغذٌة.
أما التوجٌهات التً وردت فً كل من الوثٌقة المرافقة فٌما ٌخص فً هذا المستوى هو تناول المٌدانٌن بالتوازي.
تستهدف تدرٌب التالمٌذ على ممارسة المنهج التجرٌبً والتعامل مع المواد الكٌمٌائٌة والوسائل المخبرٌة.
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 -2المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً :هو مخطط مواكب لسٌرورة إرساء التعلمات و التحقق من نماء الكفاءةٌ .،نطلق من الكفاءة الختامٌة التً تؤطر بمعاٌٌر تسمح
بقوٌم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة فً المنهاج والتً تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفً ،المنهجً والقٌمً .كما ٌسمح هذا المخطط بتثمٌن مجهود المتعلم
بتقدٌم مالحظات وتوجٌهات تربوٌة من أجل التعدٌل

مثال:

الربط بٌن طبٌعة الغذاء ودوره فً العضوٌة.

الفصل األول

 أمام اختالالت وظٌفٌة عند
اإلنسانٌ ،قدم إرشادات وجٌهة
تطبٌق أسس التغذٌة الصحٌة
بتجنٌد موارده المتعلقة بالمقاربة
األولٌة للتنسٌق الوظٌفً للعضوٌة تعرٌف النبات األخضر كمنتج للمادة العضوٌة
وضع عالقة بٌن ظاهرة النتح وتوزٌع النسغ عبر أعضاء النبات
األخضر

ٌ تدخل بوعً للحفاظ على المحٌط
بتجنٌد موارده حول ممٌزات النبات
تمٌٌز مظاهر النمو عند النبات
األخضر

.
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 -3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط ٌتضمن عدد محدد من الوقفات التقوٌمٌة حسب الحجم الساعً الممنوح لكل مادة و مستهدفة
التعلمات المدمجة التً تقٌس المركبات الثالث للكفاءة .وٌثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه فً الموارد وتجنٌدها فً مشكالت من نفس عائلة
الوضعٌات المعالجة فً القسم.

مثال:
الفصل

األسبوع

المٌدان

األسبوع الثامن
1
2
3

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

اإلنسان
و
الصحة

األسبوع الرابع

اإلنسان و المحٌط

األسبوع السادس

المقطع البٌداغوجً

التعلمات المستهدفة بالتقوٌم

التغذٌة عند النبات األخضر

وضعٌات مشكل م ركبة تندرج فً التغذٌة عند
النبات األخضر و عالقتها باإلنسان

التحصل على الطاقة عند النبات
األخضر

وضعٌات مشكل مركبة تعالج خلل وظٌفً متعلق
بوظٌفة التنفس لدى النبات و عالقة ذلك
باإلنسان.

التكاثر عند اإلنسان

وضعٌات مشكل مركبة تعالج خلل وظٌفً عند
اإلنسان متعلق بوظٌفة التكاثر.
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السنــوي لبنــاء التع ّلمـــات
المخطــط ّ
السنـــــة الرابعة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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سنــوي لبنــاء التعلّمـــات السنـــــة الرابعـــــة
 - 1الــمخطط ال ّ
الكفاءة الشاملةٌ :قترح حلوال مؤسسة علمٌا استجابة لمشاكل متعلقة بالصحة وٌكون قادرا على المشاركة فً حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة
فً المجال العلمً.
وضعٌة شاملة تغطً الكفاءة المسطرة فً هذه السنة والتً تؤدي إلى طرح التساؤالت حول التحوالت الغذائٌة التً تطرأ على األغذٌة عبر األنبوب الهضمً ودورها فً
العضوٌة والتنسٌق الوظٌفً فً العضوٌة والتحكم فً المفاهٌم األساسٌة المتعلقة بانتقال الصفات وتفسٌر االختالالت الوراثٌة.
كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدان

المقطع التعلمً
 -1التغذٌة عند
اإلنسان

هٌكلة التعلمات

توجٌهات الوثٌقة المرافقة

 - 1طرح وضعٌة انطالقٌة تطرح تساؤالت حول
احتالل وظٌفً عضوي أو وراثً للوظائف األٌضٌة
إلبراز استفادة العضوٌة من الغذاء.

تم تحدٌد أطر بناء مختلف الوضعٌات من ص 31إلىص.33
تم تقدٌم بعض التوضٌحات عن تدرج التعلمات لهذا المقطع من
ص 31إلى ص.33

 - 2طرح وضعٌات مشكل لتعلم الموارد التالٌة:
أ  -تحوٌل األغذٌة فً األنبوب الهضمً.
ب  -امتصاص المغذٌات.
ت  -نقل المغذٌات.
ث  -استعمال المغذٌات.
 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6
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تقدٌر
الحجم
الزمنً

معالجة بٌداغوجٌة محتملة.

 تستهدف هذه الدراسة لدى المتعلم تنمٌة:
 الجانب المنهجً وذلك من خالل ممارسة المنهج العلمً.اتخاذ االحتٌاطات األمنٌة الالزمة أثناء انجاز التجارب.الهدف من تجربة الهضم االصطناعً للنشاء هو مقاربةالمفهوم األولً لألنزٌم.
ٌكتشف تنظٌم الجهاز الهضمً من خالل مراحل الهضم ومحطاته.
تجنب السرد اآللً للقواعد الصحٌة و على هذا األساس ،منالضروري طرح وضعٌات ادماج من الواقع تتطلب تجنٌد
مختلف الموارد المتعلقة بالتغذٌة من أجل التوصل إلى قواعد
التغذٌة الصحٌة.
تنمٌة سلوكات غذائٌة صحٌة فردٌة و جماعٌة.7
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كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدا
ن

تقدٌر
الحجم
الزمنً

المقطع التعلمً

هٌكلة التعلمات

توجٌهات الوثٌقة المرافقة

-2التنسٌق الوظٌفً فً
العضوٌة:

 - 1طرح وضعٌة انطالقٌة تندرج فً إطار اختالالت
وظٌفٌة أو وراثٌة متعلقة بالنظام العصبً إلبراز دور
الجملة العصبٌة فً ضمان التنسٌق الوظٌفً بٌن مختلف
األعضاء.

تم تحدٌد أطر بناء الوضعٌات من ص  34الى

ص .35
توضٌحات عن تدرج التعلمات لهذا المقطع من

ص  34الى ص .35
تستهدف هذه الدراسة اكساب المتعلم ثقافة صحٌة.

تدرٌب المتعلم على:

منهجٌة التحلٌل (تحلٌل منحنٌات كمونً الراحة والعمل).
-نمذجة القوس االنعكاسٌة و مسار الفعل اإلرادي).

أ -االتصال العصبً.

 - 2طرح وضعٌات مشكل لتعلم الموارد التالٌة:
أ  -مقر معالجة الرسالة العصبٌة.
ب  -الحركة الالإرادٌة.
ت  -الحركة اإلرادٌة.
ث  -عواقب تناول المخدرات على التنسٌق العصبً.
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 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6
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معالجة بٌداغوجٌة محتملة.

8

المخططات السنوية  -متوسط -

كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدان

تقدٌر
الحجم
الزمنً

المقطع التعلمً

هٌكلة التعلمات

توجٌهات الوثٌقة المرافقة

-2التنسٌق الوظٌفً فً
العضوٌة:

 - 1طرح وضعٌة انطالقٌة تندرج فً إطار اختالالت
وظٌفٌة أو وراثٌة متعلقة بالنظام المناعً للتوصل إلى
تحدٌد دوره فً الحفاظ على سالمة العضوٌة.

تم تحدٌد أطر بناء الوضعٌات من ص  35الى

ص .36
توضٌحات عن تدرج التعلمات لهذا المقطع من

ص  35الى ص .36
تستهدف هذه الدراسة اكساب المتعلم ثقافة

صحٌة.
استغالل وثائق رقمٌة.

اعتماد رزنامة التلقٌحات الجدٌدة المعتمدة من

طرف وزارة الصحة.
ٌبنى المخطط التلخٌصً للنظام المناعً من

طرف التالمٌذ أوال.

ب -النظام المناعً.

 - 2طرح وضعٌات مشكل لتعلم الموارد التالٌة:
أ  -الموانع الطبٌعٌة و المٌكروبات.
ب  -االستجابة المناعٌة الالنوعٌة (التفاعل اللتهابً).
ت  -االستجابة المناعٌة النوعٌة ذات الوساطة الخلطٌة.
ث  -االستجابة المناعٌة النوعٌة ذات الوساطة الخلوٌة.
ج  -الذات و الالذات.
ح  -الحساسٌة ،مظاهرها و العوامل المسببة لها.
خ  -اللقاحات و األمصال.
 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6
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معالجة بٌداغوجٌة محتملة.
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كفاءة الختامٌة

اإلنسان والصحة

أمام اختالل وظٌفً عضوي
أو وراثًٌ ،قدم إرشادات
وجٌهة بتجنٌد موارده
المتعلقة بالوظائف األٌضٌة
و بالتنسٌق الوظٌفً
للعضوٌة الخاص بالنظامٌن
العصبً و المناعً و
بالتكاثر و انتقال الصفات
الوراثٌة

المٌدان

المقطع التعلمً
-2انتقال الصفات
الوراثٌة

هٌكلة التعلمات
 - 1طشح وضعٍت انطالقٍت تثٍش تساؤالث حىل
اختالالث وساثٍت إلبشاص دوس انصبغٍاث كذعامت
النتقال انصفاث انىساثٍت.
 - 2طشح وضعٍاث مشكم نتعهم انمىاسد انتانٍت:
أ  -تشكم األمشاج.
ب  -دوس اإلنقاح.
ث  -تعشٌف انصبغٍاث كذعامت النتقال انصفاث انىساثٍت.
ث  -نشش انىعً حىل خطىسة انضواج بٍن روي انقشابت.

تقدٌر
الحجم
الزمنً

توجٌهات الوثٌقة المرافقة
تم تحذٌذ أطش بناء مختهف انىضعٍاث ص37

تم تجسٍذ مخطط بناء انتعهماث انمتعهقت بهزا

انمقطع من ص 16إنى ص.19
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أسابٌع

 - 3اقتراح وضعٌات لتعلم إدماج الموارد التً تم
بناؤها (تعلم إدماج موارد أو إدماج مركبات).
-4

حل الوضعٌة االنطالقٌة.

 - 5اقتراح وضعٌة تقوٌم من نفس عائلة الوضعٌة
االنطالقٌة.
-6

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

معالجة بٌداغوجٌة محتملة.

10

المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط الس ّنوي للتقوٌــم البٌداغوجـــً
السنـــــة الرابعة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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المخططات السنوية  -متوسط -

 .2المخطط السنوي للتقوٌم البٌداغوجً (السنة الرابعة)
التقوٌـــــــم التشخٌصً

الفصل الثالث

الفصل الثانً

الفصل األول

الكفاءة الختامٌة

ٌقترح وفق مسعى علمً حلوال لمشاكل اختالل الوظائف األٌضٌة بتجنٌد
معارفه المتعلقة بتحوالت األغذٌة ودورها فً العضوٌة.

ٌقدم حلوال وقائٌة أمام مشكالت مرضٌة وذلك بتجنٌد معارفه المتعلقة
بالنظامٌن العصبً والمناعً.

التحكم فً المفاهٌم األساسٌة المتعلقة بانتقال الصفات وتفسٌر االختالالت
الوراثٌة.

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

معاٌٌر التحكم فً الكفاءة:








التعرف على مختلف التحوالت التً تطرأ على األغذٌة فً األنبوب الهضمً.
تحدٌد دور كلمن الدم والبلغم فً نقل المغذٌات.
التعرف على المعنى البٌولوجً للهضم.
تمٌٌز مقر االمتصاص كسطح تبادل بٌن الدم و محتوى المعً الدقٌق.
تحدٌد دور كل من الدم والبلغم فً نقل المغذٌات.
التعرف على المعنى البٌولوجً للتنفس.
تحدٌد دور األغذٌة فً الجسم.






تعرٌف الجملة العصبٌة كنظام ٌسمح بالتنسٌق الوظٌفً فً +العضوٌة.
الربط بٌن تناول المخدرات واختالل التنسٌق العصبً.
تحدٌد دور النظام المناعً فً الدفاععن العضوٌة.
التعرف على بعض أمراض فرط الحساسٌة.

 التعرف على مراحل تشكل األمشاج.
 تحدٌد دور االلقاح.
 تعرٌف الصبغٌات كدعامة النتقال الصفات الوراثٌة.
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المخططات السنوية  -متوسط -

المخطــط الس ّنوي للمراقبة المستمرة
السنـــــة الرابعة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت
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المخططات السنوية  -متوسط -

.3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة (السنة الرابعة)
الوقفات التقٌٌمٌة
المستوى

الفصل
1

األسبوع السابع

الرابعة متوسط

2

األسبوع السادس

3

األسبوع الرابع

اإلنسان و الصحة

وصاسة انتشبٍت انىطنٍت

األسبوع

المٌدان

المقطع البٌداغوجً

التعلمات المستهدفة بالتقوٌم

 -التغذٌة عند اإلنسان.

وضعٌات مشكل مركبة متعلقة بسوء التغذٌة و انعكاسات ذلك على التنسٌق الوظٌفً فً العضوٌة.

النظام العصبً و النظام
المناعً.

وضعٌات مشكل مركبة تندرج فً إطار اختالالت وظٌفٌة متعلقة بنشاط النظامٌن العصبً و المناعً.

التكاثر وانتقال الصفات الوراثٌة  .وضعٌات مركبة متعلقة بسلوك الصبغٌات خالل تشكل األمشاج و اإلخصاب و أثر ذلك على الفرد.
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