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المخططات السنوية

مقدمـ ــة
ّ
ف إطار التحضي للموسم الدراس َ ،2020-2019
التعليم وتحسي األداء ر
وسعيا من وزارة ر
اليبوي
اليبية الوطنية لضمان جودة
ر
ر
ي
ي
ر
الت ر
ر
بويي مخططات سنوية
باشتها ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا ربي أيدي
الممارسي الي ر
ر
ي
البيداغوج ومواصلة لإلصالحات ي
ّ
مكملة ّ
التعلمات كأداة عمل ّ
االبتدائ و المتوسط،
التعليم
مرحلة
ف
الميدان
ف
بها
لمعمول
وا
المعتمدة،
المرجعية
ندات
للس
لبناء
ي
ي
ي
ّ
م الذي ينص عليها المنهاج من حيث التدرج
التعل
المضامي يف إطار المقطع
تيسي قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول
بغرض
ر
ر
ي
عل ضوء الكفاءات المحددة يف المنهاج.
يف بناء التعلمات  ,تعديلها و تقويمها ي
وعليه ،ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع عل األداء ر
المفتشي
اليبوي نطلب من السادة
ر
ّ
حي التنفيذ والتدخل باستمرار
مرافقة األستاذة خاصة
حديت العهد بالتدريس يف قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها ر
ي
إلجراء ّ
تحسي يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة رشيطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء
كل تعديل أو
ر
ّ
تربوي مزمع اتخاذه يف هذا الشأن.
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مذكرة منهجية

ّبينت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ ر
والت توجت بندوة حول الموضوع بتاري خ  ،2017/04/29ضورة إعادة النظر يف ممارسات
ي
غي الناجعة لها وما رافقها
اءة
ر
الق
بسبب
المناهج
تنفيذ
ف
اختالالت
،
المفتشي
للسادة
الميدانية
التقويم المعمول بها حاليا ،كما أفرزت تقارير المتابعة
ر
ر
ي
ر
بتحسي األداء اليبوي
الممارسي بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس و تسمح
من تأويالت .لذا ارتأت المفتشية العامة للبيداغوجيا تزويد
ر
ر
ر
الفاعلي.
المكوني و احيافية
واالرتقاء به ،عمال بأحد محاور اإلصالح أال و هو تكوين
ر
ر
ر
ّ
ّ
كي عل المخطط ّ
البيداغوج وكذا المخطط السنوي للمراقبة
السنوي لبناء التعلمات ،والمخطط السنوي للتقويم
ومن هذا المنطلق تم الي ر
ي
ر
المعنيي بتنفيذ المناهج المعاد كتابتها.
االبتدائ والمتوسط يف الطورين
مرحلت التعليم
المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية يف
ر
ي
ي
ر
ال تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من
اس ضمن مشوع تربوي
يفض ي
المخطط السنوي لبناء التعلمات هو مخطط شامل لينامج الدر ي
ي
المستويات التعلمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين ،ويبت عل مجموعة من المقاطع التعليمية المتكاملة.
ر
الت توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي
كل مخطط ،تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من الكفاءة الختامية ي
قد يصادفه المتعلم يف حياته المدرسية أو االجتماعية.
لسيورة إرساء التعلمات والتحقق من نماء الكفاءة ،ينطلق من الكفاءة الختامية
المخطط السنوي للتقويم البيداغوج هو مخطط مواكب ر
بمعايي تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطرة ف المنهاج ر
ر
المنهج
المعرف ,
والت تستهدف الجوانب الثالثة "
الت تؤطر
ر
ي
ي
ي
ي
ي
والقيم".
,
ي
بتثمي مجهود المتعلم بتقديم مالحظات وتوجيهات من أجل التعديل.
كما يسمح هذا المخطط
ر
الساع الممنوح لكل مادة
المخطط السنوي للمراقبة المستمرة هو مخطط يتضمن عدد محدد من الوقفات التقويمية حسب الحجم
ي
ر
الت تقيس المركبات الثالث للكفاءة ،يثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة عل تحكمه يف الموارد وتجنيدها يف مشكالت من
ومستهدفة المدمجة ي
نفس عائلة الوضعيات المعالجة يف القسم.
توجيهات بيداغوجية:
ر
الت يوجهها األستاذ عند بناء
للمتعلمي والخاصة بكل مقطع
إن تكفل المخططات بالمكتسبات القبلية المنهجية والمعرفية
ر
تعلم يذلل الصعوبات ي
ي
التعلمات الجديدة ،وكذا مرافقة األستاذ حديث العهد بالتدريس يف تنفيذ المناهج.
إن معرفة المكتسبات القبلية تقدم لألستاذ فكرة عن تطور المفاهيم من مرحلة تعليمية إل أخرى:
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ملمح التخرج من مرحلة التعليم املتوسط :يكون قادرا على توظيف املعلوماتية في جميع املواد التعليمية  ،ين ّمي مهارات
التفكيراملنطقي والرياض ي ويكتسب املبادئ األولية للبرمجة مبكرا ويتمكن أيضا من االستعالم ،التوثيق واالتصال
باستخدام االنترنت،

ملمح التخرج من السنة الثالثة من التعليم املتوسط :يحل مشكالت تتعلق بمحيطه املادي والتكنولوجي موظفا
املفاهيم األساسية في برنامج املجدول إلنجازالحسابات وعرض مشاريعه باستعمال برنامج العروض التقديمية
ويتواصل مع اآلخرين بواسطة البريد االلكتروني ،كما يسعى لتنمية قدراته على التفكيراملتسلسل واملنطقي
للولوج إلى عالم البرمجة.
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المخطط السنوي لبناء التعلَّمات
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الكفاءة الختامية

الميدان

ينم مهاراته
الفكرية بطريقة
متسلسلة ومنطقية
بإنجاز مشاريـ ــع
متعددة الوسائط.

بناء المشاريـ ــع

المقطع التعلم

استخدام
األصوات

الرسم بالقلم

خاصية
التحسس
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ّ
تعلمات المقطع
هيكلة
 إرساء الموارد السابقة لتنامج السكراتش من خاللانجاز ر
مشوع متعدد الوسائط.
ّ
تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 استخدام األصوات
 اضافة صوت من ملف
ر
 إضافة تسجيل صوت
وهذا بإنجاز ر
مشوع متعدد الوسائط يوظف فيه
األصوات.
ّ
تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 خاصية الرسم بالقلم وفوائده.
 لبنات القلم.
 استخدام القلم
ّ
تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد اآلتية:
 المقصود بخاصية التحسس وفوائدها.
 إظهار لبنات التحسس

ّ
المدة
الزمنية

التقويم المرحل
للكفاءة والمعالجة.

2
ساعات

4
ساعات

انجاز ر
مشوع
متعدد الوسائط
شامل للمكتسبات.

4
ساعات
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الكفاءة الختامية

الميدان

المقطع
التعلم

تقديم
المجدول

المجدول

يتأقلم مع المجدول
إلنجاز الحسابات.

المكتسبات القبلية:
ر
يستجع مكتسباته القبلية لتنامج معالج النصوص MS
OFFICE WORD
طرح وضعية انطالقية تتمحور حول مقارنة ما ن
بي واجهة
المجدول ومعالج النصوص و ن
يمت دور المجدول.
ّ
تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
 تعريف المجدول ،تقديم الواجهة
 5ساعات
ن
 ادراج التعليمة  formatف قائمة  Accueilللتعرف و التحكم
ن
ف العمليات عل الورقة الحسابية
 عمليات عل المصنف (انشاء مصنف ،عمليات عل ورقة
العمل ،حفظ المصنف ،إغالق وفتح المصنف)

الصيغ

وزارة التربية الوطنية

ّ
تعلمات المقطع
هيكلة

ّ
المدة
الزمنية

 تنسيق الكتابة(اتجاه ورقة الكتابة ،تنسيق محتوى الخلية)
 نقل ونسخ الخاليا
ّ
 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية: مفهوم الصيغ وكتابتها
 أولويات العمليات الحسابية
 نسخ الصيغ
وهذا بإنجاز كشف النقاط لحساب معدله وذلك بكتابة الصيغة
الالزمة ونسخها للمواد األخرى مع مراعاة األولويات الحسابية.

التقويم المرحل
للكفاءة والمعالجة.

انجاز فاتورة شاملة
تحتوي عل مختلف
الصيغ

 3ساعات

7

المخططات السنوية

الكفاءة الختامية

الميدان

المقطع التعلم

يصمم عروض
تقديمية لعرض
مشاريـ ــع

العروض التقديمية

تصميم عرض
تقديم

الكفاءة الختامية

الميدان

المقطع التعلم

يتواصل عت ر
األنتنت
باستعمال التيد
ر ن
اإللكتوت

الشبكات

التواصل باستعمال
ر
اإلنتنت

ّ
تعلمات المقطع
هيكلة
المكتسبات القبلية:
ر
يستجع مكتسباته القبلية لتنامج معالج النصوص
طرح وضعية مشكل انطالقية تتمحور حول مقارنة ما ن
بي واجهة عل
برنامج العروض التقديمية  MS OFFICE POWERPOINTومعالج
النصوص.
ّ
تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
 تعريف برنامج العروض التقديمية وتقديم الواجهة
 طرق حفظ العرض التقديم.
 عمليات عل ر
الشائح
- إدراج وتنسيق نص
 ادراج صورة
 ادراج الصوتوالفيديو
بي ر
 مراحل االنتقال ن
الشائح

ّ
تعلمات المقطع
هيكلة
المكتسبات القبلية:
ر
ر
ر
ّ
يستجع مكتسباته القبلية حول االنتنت -إرساء الموارد السابقة لألنتنت
ر
(تعريف االنتنت وكيفية التصفح فيها).
ر ن
اإللكتوت
طرح وضعية مشكل انطالقية تتمحور حول التيد العادي والتيد
ر ن
ن
اإللكتوت
وممتات التيد
والمقارنة بينهما لمعرفة دور
ّ
تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بالموارد التالية:
ر ن
اإللكتوت
 مفهوم التيد
ر ن
 إنشاء بريد إلكتوت
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ّ
المدة
الزمنية

التقويم المرحل
للكفاءة والمعالجة.

انشاء عرض تقديم
شامل تصميم عرض
تقديم ر
لمشوع عن
الحيوانات مع ادراج
النص ،الصور،
 6ساعات
الصوت والفيديو
بإضافة التأثتات
خاصة بالعرض
وحفظه.

ّ
المدة
الزمنية

 4ساعات

التقويم المرحل
للكفاءة والمعالجة.

ينشى حساب بريدي
ر ن
وت و يستغله.
إلكت

إرسال و استقبال الرسائل-ملف مرفق
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المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
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الفصل

الكفاءة الختامية
يحل مشكالت تتعلق بتحليل وتركيب
ر
مشوع

األول

ن
معايت التحكم ف الكفاءة

يوظف المجدول لضمان االرتباط ر
األفق
ي
ربي المواد األخرى.

ن
الثات

يوظف برنامج العروض التقديمية إلنجاز
بحوث كل المواد األخرى.

الثالث

ر
وئ يف اتصاالته
يوظف الييد االلكي ي
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 يحلل ثم ينجز ر
مشوع شامل بلغة سكراتش.









يمي ربي ورقة العمل والمصنف.
ر
ر
المباشة والمرجعية.
يوظف الصيغة
يتمكن من كتابة الصيغة المناسبة ونسخها يف الخاليا األخرى.
اع أولويات العمليات الحسابية.
ير ي
يتمكن من ادراج مرب ع نص للكتابة ف ر
الشيحة.
ي
يتمكن من تنسيق الصور الصوت والفيديو.
تأثيات االنتقال ما ربي ر
الشائح.
يتمكن من إضافة ر
تقديم) (présentationأو عرض
يحفظ الملف عل شكل عرض
ي
ر
مباش ر
للشائح(.)diaporama

ر
وئ و إرسال رسائل مرفقة
 يتمكن من إنشاء بريد رالكي ي
 يرسل نفس رسالة الكيونية لعدة أشخاص وإرسال نسخة طبق
األصل.
 يتمكن من تسجيل الخروج من حسابه.
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المخطط السنوي للمراقبة المستمرة
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الفصل

الميدان
بناء المشاري ع

األول
المجدول

ن
الثات

الثالث

وزارة التربية الوطنية

التعلمات المستهدفة بالتقويم
تناول وضعيات تقويمية تتعلق بإنجاز ر
مشوع متعددة
الوسائط وذلك باستخدام األصوات واستخدم
خاصية التحسس وخاصية القلم
تتناول وضعيات تقويمية تتعلق بإنجاز جداول
إحصائية وحسابية وذلك باستعمال مختلف الصيغ

تتناول وضعيات تقويمية تتعلق بتصميم عروض
تقديمية تحتوي عل مختلف الصور ،األصوات
العروض التقديمية
تأثيات انتقالية ما ربي
والفيديوهات مضيفا عليها ر
رشائح العرض و حفظها.
الشبكات

مالحظات

تم توحيد رفيات التقويم ربي
جميع المستويات ا ي يف
نهاية كل مقطع أو ميدان
وذلك لمعرفة هل الكفاءة
مكتسبة ام يف طريق
االكتساب ام نحتاج
لمعالجة

تتناول وضعيات تقويمية تتعلق بالتواصل مع اآلخرين
ر
وئ
االلكي
باستعمال الييد
ي
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