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 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 التربية الوطنية رة  وزا

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 املحتوى املخفف ملنهاج العلوم الفيزيائية 

 شعبة العلوم التجريبية –ثانوي  الثانيةالسنة 

 في هذا الدليل. الترتيب الواردحسب تنفذ وحدات املنهاج مالحظة: 

 امليكانيك والطاقة املجال: 
 ددة )انظر املنهاج( ت متعكفاءا الكفاءة املستهدفة:

 الوحدة
 الحجم الساعي 

 تعلمات يمكن تناولها عن بعد املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
مقاربة كيفية  
لطاقة جملة 
 وانحفاظها 

 مفهوم الجملة .1 سا  6 سا  8
 تحديد مفهوم الجملة  −
ألاشكال الثالثة للطاقة: الحركية  −

cE  الكامنة
pE 

والداخلية
iE. 

ألانماط ألاربعة للتحويل: ميكانيكي )عمل(   −
mW ،

كهربائي  
eW  حراري ،Q باإلشعاع ،rE. 

 استطاعة تحويل .2
 مبدأ انحفاظ الطاقة  .3
نص مبدأ انحفاظ الطاقة والعبارة الرمزية   −

 لالنحفاظ 
 الحصيلة الطاقوية لجملة  −

التمييز بين إنجاز أنشطة تهدف إلى  −
مختلف أشكال الطاقة وبين أنماط  

 تحويلها 
الاستطاعة في  نشاط توثيقي يتناول  −

)الاستطاعة الكهربائية   :اليوميةالحياة 
امليكانيكية  لبعض ألاجهزة، الاستطاعة 
 لبعض آلاالت واملحركات ...(

 سا  2

 

 املجال: امليكانيك والطاقة 
 كفاءات متعددة )انظر املنهاج( الكفاءة املستهدفة: 

 الوحدة
 الحجم الساعي 

 تعلمات يمكن تناولها عن بعد املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
ة  العمل والطاق
 الحركية 

 عبارة عمل قوة ثابتة  .1 سا  6 سا  7

𝑊(�⃗�):  حالة حركة انسحابية − = 𝐹 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 
تحليل مختصر لنتائج تجربة )مثل حركة   −

السقوط الحر( للوصول إلى العالقة:  
 سا  2



 العمل املقاوم. والعمل املحرك  −
 عمل قوة الثقل  −
الطاقة الحركية لجسم صلب في حالة حركة   .2

 انسحابية  
 الحركية  والطاقةالعمل  −

𝐸𝑐:  عبارة الطاقة الحركية − =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

 فاظ الطاقة والحصيلة الطاقوية مبدأ انحتطبيقات  −

𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

انحفاظ الطاقة، وإنجاز  تطبيق مبدأ   −
الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية  
تشمل حركات انسحابية )سقوط  

ألاجسام، حركة القذائف، املستوي  
 ئل، ألاجسام املجرورة ...( املا

 

 املجال: امليكانيك والطاقة 
 كفاءات متعددة )انظر املنهاج( الكفاءة املستهدفة: 

 الوحدة
 الحجم الساعي 

 تعلمات يمكن تناولها عن بعد املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
 الجمل القابلة للتشوه  .1 سا  5 سا  7 الطاقات الكامنة 

 أرض(  –الجملة )جسم   −
 النابض   −
 الطاقة الكامنة الثقالية  .2
في تأثير متبادل مع ألارض   مالكامنة لجسالطاقة   −

𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 
 الطاقة الكامنة املرونية   .3

𝐸𝑝𝑒الطاقة الكامنة لنابض   − =
1

2
 𝑘 ∙ 𝑥2 

معايرة نابض: تحليل نتائج تجربة   −
 رونة النابض واستخراج ثابت م 

تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، وإنجاز   −
الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية  
تشمل حركات انسحابية )سقوط  

ام، حركة القذائف، املستوي  ألاجس 
 املائل، ألاجسام املجرورة ...( 

 سا  2

 خاصة بتعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  مالحظات وتوجيهات

التأكيد   يللتالميذ. يكفالاسترسال والتكرار وعدم استثمار املكتسبات القبلية الاستفاضة و بسبب ا زمنيا معتبرا حجموالطاقة  غالبا ما يأخذ مجال امليكانيك −
 . قدرة هذه الجملة على تحويل الطاقة إلى جمل أخرى كذا الطاقة التي تتلقاها من جملة أخرى عبر تحويل طاقوي، و تخزينجملة على العلى قدرة 

لطاقة   (زيادة أو نقصانتغير )ال يعني أن تبقى طاقة الجملة ثابتة ... بل يعني أن كل وانحفاظ الطاقة   الطاقة.: مبدأ انحفاظ  هو لهذا املجال هيكلمل ااملفهوم إن  −
 .نظرية الطاقة الحركية )خارج املنهاج( الجملة يوافق استقبال أو تقديم لكمات مكافئة من الطاقة.

ال تزول، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها، فإن هذه الطاقة تكون بالضرورة قد  )الطاقة ال تستحدث و بصيغته الكاملة:انحفاظ الطاقة يعطى نص مبدأ  −
 ، وال نقتصر فقط على العبارة )الطاقة ال تستحدث وال تزول( ! أخذتها من جملة )أو جمل( أخرى أو قدمتها لها(

 . لعاب القوى، لعب ألاطفال(اختيار أمثلة من الواقع: )الرياضة، أ ، وإعطاء أهمية كافية لتمثيل الحصيلة الطاقوية −



الغاز، سخان املاء، مكيف هوائي، الكهرباء أو ستطاعة وربطه بأمثلة من الواقع )بعض ألاجهزة الكهرومنزلية: مدفأة كهربائية تعمل بمفهوم الاالتأكيد على  −
 ( محرك كهربائي أو يعمل بالوقود، آلة ميكانيكية ...

 ة العاملية ... الحصيلة الطاقوية لكوكب ألارض ... ظاهرة الاحتباس الحراري. التحديات الطاقويية وتثقيفية عن علم ملحة −
 

 املجال: املادة وتحوالتها 
 الكفاءة املستهدفة: كفاءات متعددة )انظر املنهاج( 

 1الوحدة 
 الحجم الساعي 

 ن بعدتعلمات يمكن تناولها ع املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
تعيين 
كمية  

املادة عن  
طريق  
قياس  
 الناقلية 

 سا 7.5 سا  10
 

 في املحاليل الشاردية  النقل الكهربائي  .1
 التفسير املجهري −
 جزء من محلول شارديفي  Gالناقلية  عبارة  −
 دراسة العوامل املؤثرة على ناقلية محلول شاردي −
 σملحلول شاردي  ية الناقلية النوع  −
 λ𝑖الناقلية النوعية املولية الشاردية   −
σ العالقات − = ∑ 𝜆𝑖[𝑋]𝑖    وG = k ∙ c   في املحاليل

 ة املمددالشاردية 
 قانون كولوروش  −
Gمخطط املعايرة :    − = f(c) 

مائي   تحضير محلولالبروتوكول التجريبي ل −
 معلوم التركيز

بتوظيف   التراكيز املولية للشوارد املنحلة  حساب −
 جدول التقدم

العوامل املؤثرة على ناقلية    تجربة:  ل نتائج تحلي −
 محلول 

 معايرة مصل فيزيولوجي: دراسة وثيقة −

 سا 2.5

 خاصة بتعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  مالحظات وتوجيهات

 املقاومة والناقلية. يقدم ألاستاذ نشاط مناسبا يبرز فيه العالقة بين  −

 دة إلى هندسة الخلية وخصائص الناقلية العائدة إلى املحلول الشارديص الناقلية العائالتمييز بين خصائ −

 اس ينؤكد مرة أخرى على أن املفهوم ألاساس ي املهيكل لهذه الوحدة هو )قياس كمية املادة(، كل النشطة يجب أن تكون خادمة لهذا املفهوم ألاس −

 جية املالئمة.ة يحتم علينا البحث عن البدائل والوسائط البيداغوالطابع التجريبي لعديد ألانشطة الخاصة بهذه الوحد −
 

 

 

 

 



 املجال: املادة وتحوالتها 
 الكفاءة املستهدفة: كفاءات متعددة )انظر املنهاج( 

 الوحدة
 الحجم الساعي 

 عدتناولها عن بتعلمات يمكن  املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
تعين كمية املادة  
 عن طريق املعايرة 

 التحول الكيميائي  .1 سا  15 سا  20
 مفهوم الجملة الكيميائية   −
 تطور جملة كيميائية خالل تفاعل كيميائي   −
 تحول كيميائي )حصيلة كمية املادة( متابعة   .2
 مفهوم التقدم لتفاعل كيميائي  −
 مالتقدجدول  −
 التقدم ألاعظمي واملتفاعل الـُمِحـد −
 التمثيل البياني لتطور كميات املادة بداللة التقدم −
 التفاعل بين املحاليل الحمضية واملحاليل الاساسية  .3
 والاساس حسب برونشتد  الحمضتعريف  −
 حمض / ساس أ   :لثنائيةامفهوم  −
 ساس  أ  –التفاعل حمض   −
 الحمضية واملحاليل ألاساسية املحاليل  −
 عايرة ل املتفاع .4
 التكافؤ نقطةواملعايرة  تفاعلتعريف  −
حمض  معايرة  :ساسأ   –  حمض اللونيةاملعايرة  −

 ساس قويأ بواسطة  قوي 
 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −
 ارجاع -تفاعل اكسدة .5
 تعاريف  −
 مؤكسد  /مرجع  :الثنائية −
 كتابة املعادالت النصفية الالكترونية  −
 رجاعباألكسدة والا اللونية الحجمية املعايرة  −

املنمذجة كتابة املعادالت الكيميائية  −
 لتحوالت كيميائية مختارة 

وتوظيفه في تحديد جدول التقدم  انجاز −
 املتفاعل املحدالتقدم ألاعظمي و

لكشف عن املحاليل الحمضية  ا −
 بالكواشف امللونة  الاساسيةواملحاليل  

البروتوكول التجريبي للمعايرة الحجمية   −
 اللونية

 اللونية ة املعايرة تحليل نتائج تجرب  −
تحليل نتائج تجربة املعايرة بقياس   −

 الناقلية 
كتابة املعادالت النصفية الالكترونية   −

واملعادلة الاجمالية لألكسدة والارجاع  
 في وسط مائي )حمض ي( 

التقدم لكتابة شرط  توظيف جدول  −
 التكافؤ

 سا  5

 خاصة بتعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  مالحظات وتوجيهات



، السيما الوحدة: املقاربة الكمية لتحول كيميائي. وعليه فمن  2020 –  2019هذه الوحدة التعلمات ألاساسية التي لم تدرس في املوسم الدراس ي م تض −
ترسال فيما  وتجنب الاستفاضة والاس لتوظيفها،التعرف على املكتسبات القبلية للتالميذ ذات الصلة بهذا املوضوع من مرحلة التعليم املتوسط الضروري 

 . يذ في مراحل تعليمية سابقةدرسه التالم

 :يما يلأكيد على املفهوم ألاساس ي املهيكل لهذه الوحدة هو )قياس كمية املادة باملعايرة( وليس )ألاحماض وألاسس( أو )ألاكسدة وإلارجاع( وعليه وجب الت −

ا بالكواشف امللونة، واستثمار )نقطة( هذا الانتقال أو  الاستدالل على ذلك عمليإلى )أساس ي( والعكس، و إمكانية انتقال الوسط املائي من )حمض ي(إبراز  −
 .التحول لقياس كمية املادة. كذلك الحال بالنسبة للمحاليل املؤكسدة واملحاليل املرجعة

نقطة التكافؤ، واستنتاج   للمتفاعالت، لفهم مدلولبعة تطور كميات املادة ، ملتالتطور كميات املادة بداللة التقدماستخدام جدول التقدم واملنحنيات البيانية  −
 شرط التكافؤ. 

 الطابع التجريبي لعديد ألانشطة الخاصة بهذه الوحدة يحتم علينا البحث عن البدائل والوسائط البيداغوجية املالئمة. −
 

 الظواهر الكهربائية املجال: 
 )انظر املنهاج( كفاءات متعددة : الكفاءة املستهدفة

 الوحدة
 ساعي م الالحج

 تعلمات يمكن تناولها عن بعد املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
مفهوم  
الحقل 
املغناطي 
 س ي

 مفهوم الحقل املغناطيس ي  .1 سا  4 سا  6
، طيف  وشيعة  –تذكير: املغانط، التماثل مغناطيس  −

 املغناطيس يالحقل 
 شعاع الحقل املغناطيس ي −

 ( T التسال)غناطيس ي الحقل امل قياس قيمة •
 مبدأ تراكب الحقول املغناطيسية  •

 الحقل املغناطيس ي لتيار كهربائي  .2
 رستد وتجربة أ  −
 الحقل املغناطيس ي لتيار كهربائي )دراسة كيفية(  −
 قاعدتا: مراقب أمبير واليد اليمنى −
 وتطبيقاته الحقل املغناطيس ي ألارض ي  .3

 : ةأحد املواضيع التالي  توثيقي حولانجاز نشاط  −
على   الحقل املغناطيس ي ألارض ي وتأثيراته  •

 الكائنات الحية 
 IRMالتصوير بالرنين  •
 الحوامل والذاكرات املغناطيسية   •

 سا  2

مقاربة  
  ألافعال
املتبادلة  
الكهرومغ 
 ناطيسية 

 قانون البالص  .1 سا  4 سا  6
 تجربة سكتي البالص  −
𝐹  :الكهرومغناطيسيةالقوة  − = 𝐼 ∙ 𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼    
 الربط الكهروميكانيكي .2
 تطبيقات قوة البالص  −

 تطبيقات قوة البالص حول متنوعة  أنشطة  −
نشاطات توثيقية حول تطبيقات املغناطيسية في   −

 الحياة اليومية )أقراص لينة، بطاقات بنكية( 

 سا  2



 تطبيقات الكهرومغناطيسية  في الحياة اليومية  −

 خاصة بتعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  مالحظات وتوجيهات

، وتجنب  كتسبات القبلية للتالميذ ذات الصلة بهذا املوضوع من مرحلة التعليم املتوسط واستثمارها وتجنيدها ربحا للوقترف على املضرورة التع −
 سابقة. الاستفاضة والاسترسال فيما درسه التالميذ في مراحل تعليمية 

مفهوم )الحقل( و )الخصائص الجديدة( التي يكتسبها   بناء من أجل   ناطيسيةلعرض ألاطياف املغ rétroprojecteur املسالط أنظمة املحاكاة أو  استخدام −
 ناطيسية، وكذا التأكيد على التنوع الطوبوغرافي للحقول املغناطيس يفضاء الحقل املغ

 gحقل الجاذبية ألارضية  . لتمييز بين الحقل والقوة الناتجة عنه. ل بية ألارضية والحقل املغناطيس ي ألارض يكثير من التالميذ يخلطون بين حقل الجاذ −

Pg. الحظ أن  Fوالقوة املتولدة عنه   B، الحقل املغناطيس ي Pوالقوة املتولدة عنه   FBفي حين أن  // ⊥. 

يمكن استخدام مبدأ تراكب الحقول املغناطيسية. إنجاز تجربة تراكب حقلين أحدهما معلوم )املركبة ألافقية للحقل ملغناطيس ي لقياس شدة الحقل ا −
 .)الحقل املغناطيس ي لقضيب ممغنط أو وشيعة( املغناطيس ي ألارض ي( وآلاخر مجهول 

 مثل تجربة أورستد. تجارب بسيطة  محاكاة اكتشاف القوة الكهرومغناطيسية )قوة البالص( من خالل  −

الكهرومغناطيسية« هي »شدة القوة ، وأن التأكيد على أن »جهة القوة الكهرومغناطيسية« متعلقة بجهة كل من الحقل املغناطيس ي والتيار الكهربائي −
 ألاخرى متعلقة بشدة كل من الحقل املغناطيس ي والتيار الكهربائي. 

غناطيسية يمكنها إنتاج أفعال ميكانيكية )دوران املحرك الكهربائي، الحركة الاهتزازية لغشاء مكبر  أن ألافعال الكهروممعناه   الربط الكهروميكانيكي  −
امليكروفون  أو  كما في الديناموفي وشيعة كانيكية يمكنها إنتاج آثار كهرومغناطيسية )الحركة تنتج تيارا كهربائيا الصوت( والعكس ممكن أيضا، فاألفعال املي

 ناطيس ي(. .. بشرط توفر حقل مغ

 الطابع التجريبي لعديد ألانشطة الخاصة بهذه الوحدة يحتم علينا البحث عن البدائل والوسائط البيداغوجية املالئمة. −

 ة وتحوالتها املجال: املاد 
 الكفاءة املستهدفة: كفاءات متعددة )انظر املنهاج( 

 الوحدة
 الحجم الساعي 

 اولها عن بعدتعلمات يمكن تن  املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
مدخل إلى 

 الكيمياء العضوية
 تعريف الكيمياء العضوية  .1 سا  9 سا  12

 الهدروجينية الفحوم  .2
 والتماكب  الصيغة العامة والتسمية النظامية  −
 خرىألاعائالت ال .3
 ألاسترات و ألاحماض الكربوكسيلية ، الكحوالت −
ملميزة، التسمية  العامة، املجموعة ا الصيغة −

 النظامية 

كتابة الصيغ املفصلة ونصف املفصلة    −
لبعض ألانواع الكيميائية في عالقات  

 مختلفة وتسميتها 
التمييز بين العائالت الكيميائية  حسب   −

املجموعة املميزة مع تقديم الصيغ  
 املفصلة لها وتسميتها 

 سا  2



 الصفية خاصة بتعديل املمارسات البيداغوجية  مالحظات وتوجيهات

يطلب من ألاساتذة  لقد تم اختصار هذه الوحدة وإلابقاء على العناصر املفاهيمية التي تسمح للتلميذ متابعة تعلماته بشكل طبيعي في املستوى ألاعلى، عليه  −
 تكييف ألانشطة الصفية والالصفية بما يخدم هذا املسعى. 

 ئية الظواهر الضواملجال: 
 دة )انظر املنهاج( كفاءات متعد: الكفاءة املستهدفة

 الوحدة
 الحجم الساعي 

 تعلمات يمكن تناولها عن بعد املطلوب انجازه  املحتوى املخفف
حجمها الساعي  

 الاستثنائي  املقرر  الالصفي
العدسات 
عناصر  
لعدة 
أجهزة  
 بصرية 

 : العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية .1 سا 11.5 سا  15
 دراسات توثيقية  −

ملكبرة،  ادراسة توثيقية حول جهاز بصري ) −
( تبرز  ... آلة التصوير املنظار الفلكي، املجهر،

 أهمية ودور العدسات بنوعيها )املقربة واملبعدة( 

 سا  3

 
 

الصورة  
املعطاة  

من طرف  
 عدسة

 

 الصورة املعطاة من طرف عدسة .2  
 العدسة املقربة  −

الصورة   مميزات لتوضيحاستخدام نظام محاكاة  •
، لةأو معتد )مقلوبةاملعطاة من طرف عدسة 

الجسم بالنسبة   موضعأصغر( حسب  أو    أكبر
 . للعدسة

1  :تحقيق عالقة التبديل •

𝑝
+

1

𝑝′
=

1

𝑓
  باملحاكاة  

 العدسة املبعدة:   −
 مميزات الصورة املعطاة بعدسة مبعدة )محاكاة(  •

إنجاز جدول تلخيص ي يبين خصائص الصورة   −
املعطاة من طرف عدسة )مقربة أو مبعدة(  

 سبة للعدسةحسب موضع الجسم بالن 

 

نمذجة 
عدسة 
مقربة:  
العدسة 
 الرقيقة 

 

 نمذجة عدسة مقربة: العدسة الرقيقة  .3  
املحور البصري واملركز البصري واملحرقان   −

 الجسمي والصوري
جسم  -صورة املوافقة لنقطة-الرسم الهندس ي لنقطة −

 باستعمال شعاعين خاصينوذلك 
 تصديق النموذج )التوافق تجربة رياضيات(  −
سيرة(  مقربةتقريب عدسة  −

ُ
 )الك

 مفهوم التضخيم في ألاجهزة البصرية  −

التوفيق بين قانون التبديل وإلانشاءات الهندسية   −
 لألشعة لتحديد خصائص الصورة 

 الرؤية وعيوب البصر بحث توثيقي حول  −

 



 خاصة بتعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  مالحظات وتوجيهات

 ضوئية( في وحدة واحدة، تضم ثالث عناصر مفاهيمية رئيسية لقد تم دمج وحدات هذا املجال )الظواهر ال −
حدة يحتم علينا  والطابع التجريبي لعديد ألانشطة الخاصة بهذه الو مختلف ألانشطة التعلمية  إلنجازاستخدام أنظمة املحاكاة كبديل عن املقعد البصري   −

 البحث عن البدائل والوسائط البيداغوجية املالئمة.
 

 عة التعلم عن بعد آليات تنفيذ ومتاب
والتدابير التكنولوجية    نةالرقمب التصدي لألزمات و ،املتسارعالتكنولوجي متطورة تتماش ى مع التقدم  لتطوير ممارسات بيداغوجية فرصة رائعة نحن أمام 
 . وسريعة مفيدة وممتعة بطريقةتعليمية متطورة تعطي الفائدة  موارد  وانتاجالتعلمية،  ألانشطةتحقيق استدامة  الحديثة، و

عد ألانشطة وألاعمال التي ينجزها املتعلم خارج الصف وتلعب دورا أساسيا في بناء التعلمات، هذه التعلمات واجب على املقصود بالتعلمات التي يمكن تناولها عن بُ 
 كغيرها من التعلمات املطلوب انجازها حضوريا.املتعلم اكتسابها، وهي تخضع لعملية التقويم 

يقها في  إعداد هذه ألانشطة باالعتماد على مصادر رسمية، ومراجع موثوقة، ثم يطلب من التالميذ انجازها بما يخدم ألاهداف والكفاءات املراد تحق  يتولى ألاستاذ
   ها.املنهاج، وعلى ألاستاذ أن يوضح للتالميذ كيفية متابعتها وآليات تقويم

طبيعية ومعقولة في برمجة هذه  لنصوص، مثلها مثل ألانشطة الحضورية، مع ضرورة اعتماد وتيرة تدون ألانشطة الالصفية )املنجزة عن ُبعد( على دفاتر ا
 ألانشطة تراعي قدرات التالميذ وامكانياتهم، وتراعي أيضا تعدد املواد التعليمية التي يدرسها التالميذ.

 لتعلمات عن بعد ما يلي:ومن آليات تنفيذ ا

 من املعلومات والحقائقومورد معرفي هام، يتضمن ركن أساس ي من أركان العملية التعلمية وهو للتلميذ  الوسيلة امليسرةهو الكتاب املدرس ي  −
ً
 مشتركا

ً
 ،قدرا

 .التساؤالت التي تحفز على التفكير واملالحظة والعمل ويثير

تحضير  ال غنى عنه لمصدر ، وهو مشكالتهملى حل ويرتقي بقدراتهم ويساعدهم ع  لتدريب على العديد من املهاراتالكتاب املدرس ي للتالميذ فرصا ليمنح  −
  .في الدرس الجديد  ألاستاذالتلميذ ملا سيناقشه 

  TICEمن املوارد الرقمية   Go 2الخاص باألعمال التطبيقية املنجز من قبل املفتشية العامة للبيداغوجيا، والذي يزخر  بما يعادل  DVDاستغالل قرص   −
ورد  ة مدروسة. في هذا إلاطار ندعو الجميع )مفتش ي التربية الوطنية، ألاساتذة، مدراء الثانويات( إلى توفير هذا املاملختارة، مبوبة ومنظمة وفق منهجي 

 وتسهيل استغالله وتداوله. 

−  
ُ
اول وتبادل  ، حيث تسمح بتدخالل تفعيل دورها في النشاطات التعليميةمن تيح تحقيق الاستفادة القصوى  التكنولوجيات الحديثة للتواصل هي ألاخرى ت

حاكاة،  امل، برمجيات Quizاختبارات موجزة  ،Powerpoint، عروض تقديمية Podcast، مقاطع فيديو، مدونات صوتية PDFعدد معتبر من البيانات )ملفات 
بواسطة البريد الالكتروني،   أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أو ، ...(Classroom ،Zoom ،Moodle ،Edmodo...( يتم ذلك عبر منصات التعليم عن ُبعد )

 إلخ ... 



، والتي تهدف لتدارك وتعويض الانكماش املسجل في ألانشطة  غوجية الصفيةتعديل املمارسات البيدامن القواعد ألاساسية الجديرة بالذكر، واملتعلقة ب −
 الحضورية:

ي استراتيجيات جديدة بديلة عن الاستراتيجيات الكالسيكية، تسمح بتشغيل ال −
ِّ
َبن
َ
تالميذ في البيوت بأسلوب ذكي ومبتكر. حيث أن الاستراتيجية  ت

 ..حضوريا، على أن ينجز التلميذ في بيوتهم أنشطة التقويم واملعالجة والتلخيص وغيرها   الكالسيكية: تعتمد على تقديم الدروس وشرح املفاهيم

أنشطة مختارة، ذات صلة باملفاهيم الجديدة املقررة عليهم، باستخدام  من الاستراتيجيات البديلة: أن تكون البداية من البيت، حيث ينجز التالميذ و −
ة، وثائق ووسائط من إنجاز ألاستاذ، مواقع تعليمية، إلخ ...( وتستغل الحصص الحضورية للنقاش وتذليل املوارد املعرفية املتاحة )الكتب املدرسي 

 الصعوبات وكذلك ألنشطة التقويم التكويني.

عملية مندمجة ضمن   ،سمح بربح الوقت، والرفع من مردود ألانشطة الصفية، وتجعل من تنفيذ ومتابعة وتقويم التعلم عن ُبعدهذه الاستراتيجية ت  −
هذه الاستراتيجية البديلة تعطي إمكانية استعمال الوسائط والتكنولوجيات الحديثة وإدماجها في ، كم أن  سيرورة ألانشطة التعلمية بشكل آلي وتلقائي

 ملدرسية. ألانشطة ا 

 التقويم  اتعمليخاصة بتوجيهات 
من التعلمات املعنية بعمليات التقويم بمختلف أنواعها )تقويم مستمر، امتحانات   يتجزأجزء ال نؤكد مرة أخرى على أن ألانشطة التعليمة املنجزة عن ُبعد، 

 رسمية(، لذى يجب أن تحظى باالهتمام واملتابعة من قبل ألاساتذة.

نفس  تقومالتي  ألانشطةتجنب تكرار ، مع معظم عناصر الوحدة تعالج (لائ مس  رين أواتمألاستاذ أنشطة مختارة )ينجز ء من وحدة، أو جز ة  في نهاية كل وحد
 . الكفاءات

 2021 - 2020ملحق يتضمن العناصر املفاهيمية املحذوفة استثنائيا في املوسم الدراس ي 

 استثنائيا  ة املحذوفةالعناصر املفاهيميتوضيحات حول  تالوحدا املجال 

امليكانيك  
 والطاقة 

مقاربة كيفية لطاقة  
 جملة وانحفاظها 

 املفاهيم ألاساسية في املجال التركيز على  تخفيف ألانشطة واملضامين و −
 اد بمؤشرات الكفاءة املنصوص عليها في املنهاج الاقتصار على الحد ألادنى من ألانشطة والاسترش  −

العمل والطاقة  
 الحركية 

 طاقات الكامنة ال

 املادة وتحوالتها 
تعيين كمية املادة عن  
 طريق قياس الناقلية 

 ل للوحدة وهو: قياس كمية املادة التركيز على املفهوم املهيك تخفيف ألانشطة واملضامين و −

امليكانيك  
 والطاقة 

 وحدة محذوفة استثنائيا  − الداخلية الطاقة 
 وحدة محذوفة استثنائيا  − الطاقة واملواطنة 

 ادة وتحوالتها امل
  تعيين كمية املادة عن

 ايرة املع طريق 
، السيما الوحدة:  2020 –  2019تضم هذه الوحدة التعلمات ألاساسية التي لم تدرس في املوسم الدراس ي  −

 املقاربة الكمية لتحول كيميائي



 

 

 

 ل للوحدة وهو: قياس كمية املادة التركيز على املفهوم املهيك تخفيف ألانشطة واملضامين و −

لظواهر  ا
 الكهربائية 

مفهوم الحقل  
 املفاهيم ألاساسية في املجال التركيز على  تخفيف ألانشطة واملضامين و − املغناطيس ي

مقاربة ألافعال املتبادلة   اد بمؤشرات الكفاءة املنصوص عليها في املنهاج الاقتصار على الحد ألادنى من ألانشطة والاسترش  −
 الكهرومغناطيسية 

 املادة وتحوالتها 
مدخل إلى الكيمياء  

 العضوية
طبيعي في متابعة تعلماته بشكل  بالوحدة وإلابقاء على العناصر املفاهيمية التي تسمح للتلميذ تم تخفيف هذه   −

 املستوى ألاعلى، عليه يطلب من ألاساتذة تكييف ألانشطة الصفية والالصفية بما يخدم هذا املسعى

الظواهر  
 الضوئية 

العدسات عناصر لعدة  
 بصرية   أجهزة

لتوفر الوحدة املوضوعية، وألن كثير من   ،دمج وحدات هذا املجال )الظواهر الضوئية( في وحدة واحدة −
. لذلك يطلب من ألاساتذة الاقتصار  تخفيف مضامين هذه الوحداتيخدم بعضها بعضا، وذلك بهدف ألانشطة 

 .ا في املنهاجاد بمؤشرات الكفاءة املنصوص عليهعلى الحد ألادنى من ألانشطة والاسترش 

الصورة املعطاة من  
 طرف عدسة 

نمذجة عدسة مقربة:  
 العدسة الرقيقة 

 وحدة محذوفة استثنائيا  − الضوء والحياة اليومية 


