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  دور الوثيقة المرافقة .1

شقيقة ادلناىج، ترافق إعدادىا مرافقة لصيقة. موّجهة أساسا إىل ادلدّرسٌن، لكّنها هتّم أيضا مؤلّفي الكتب ادلدرسية ومعّدي إّف الوثيقة ادلرافقة 
 االختبارات، باإلضافة إىل أولياء التالميذ والباحثٌن وكّل مهتّم.

 يف:   تتمّثل فإّن وظيفتووعليو، 

  بالنسبة للمدّرسين: .أ
 للمناىج من خالؿ التعاريف والتعاليق والشروح كّلما اقتضت الضرورة ذلك؛ الفهم الموّحدكٌن القارئ من سب -
 ادلعارؼ وادلمارسات ادلرجعية اليت تقتضيها ادلاّدة يف مستوى معٌّن؛ شرح -
 تطبيق ادلناىج على ادلدّرسٌن باحرتاـ االختيارات: تيسـير -

 ،الكفاءاتبنية على اكتساب التعّلمات ادل .

 ، مقاربة البنوية االجتماعيةيف إطار  جماعيأو يف إطار  فردياالتعّلمات ادلكتسبة  .

  العرضية،الكفاءات يف آف واحد قصد إدراج وتنمية  لنسقيةالماّدة واادلبنية أساس التعّلمات  .

 ؛القيمتربية الفرد على  .
 من ادلبادرة البيداغوجية، وتقدًن تعليم مبدع، وتكييف زلتويات الكتب ادلدرسية     توفًن ادلعلومات الضرورية اليت سبّكن ادلدّرس -

 لواقع قسمو مع احرتاـ األىداؼ ادلسطّرة يف ادلنهاج؛ 

اجلانب العملي بإجراء حّصة تعّلمية بكامل مراحلها قّدـ ت يجانب ذلك، فهوصف مسار ربقيق األىداؼ على مستوى القسم. إىل  -
  وفق منطق جدوؿ الربامج السنوية، من ربديد الكفاءة ادلراد بناؤىا إىل غاية تقييمها. 

  بالنسبة لمعّدي الكتب والوثائق التربوية: .ب
دفرت أعباء بيداغوجي حيتوي على مؤّشرات سبّكن من تنظيم التعليم والتعّلم وتقييماهتا، وذلك وفق االختيارات ادلنهجية  إنشاء -

 والبيداغوجية للمنهاج، أي: مدخل بالكفاءات، مقاربة البنوية االجتماعية، نظرة نسقية )منهاجية(.
 خذة.تربّر القرارات ادلنهجية والبيداغوجية ادلتّ النظرية اليت  ومن الضروري أيضا أف تقّدـ الوثيقة ادلرافقة مرجعياهتا 

 المنياج بناءكيفية . 2
 (األكسيولوجيا) من حيث القيـم  1.2

 المقاربة النسقية والمنهاجية( أ 
 وذلك وفق ادلخّطط اآليت: ،وباعتبار التشارؾ بٌن ادلوادادلواد منفصلة، صعيدين: باعتبار  ىعل لقد أعّدت ادلناىج

 من الغايات إىل مالمح التخرّج من ادلرحلة والطور؛ •

 من األطوار إىل الكفاءات الشاملة؛ •

 من الكفاءات الشاملة إىل الكفاءات اخلتامية؛ •

 من الكفاءات اخلتامية إىل ادلناىج، انطالقا من ربليل الكفاءات اخلتامية إىل مرّكبات.   •

االنسجاـ الداخلي للمناىج الشغل الشاغل للجنة الوطنية للمناىج كما عرّبت عنو يف العديد من وثائقها، خاّصة وثيقة " أسباب إعادة   ويشّكل
 كتابة )أو تعديل( ادلناىج: 

 انسجاـ بٌن ادلالمح والكفاءات الشاملة والكفاءات اخلتامية؛  -
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لعناصر ادلوجودة يف أعمدة ىذا اجلدوؿ مرتابطة ترابطا متضامنا متكامال، ويشتّق انسجاـ بٌن مكّونات جدوؿ الربامج السنوية، ألّف ا  -
 بعضها من بعض يف تسلسل منطقي.  

 

  تدعيم القيـم (ب

كّل الفلسفات والعقائد، واألخالؽ والثقافات اليت تتوّلد عنها السياسات   تُعترب القيم أّوؿ مصدر للمنهاج. وىو اعتبار يف زلّلو، ألّّنا أصل
 الرتبوية.

للقيم ادلشّكلة للهوية  –كما توصي بذلك ادلرجعية العاّمة للمناىج –ولذلك، ينبغي أف تتكّفل هبا ادلناىج الدراسية بإعطاء األولوية 
 التضامن الوطين كالزمة أّولية. الوطنية، والضامنة لالنسجاـ الوطين، وشلارسة ادلواطنة و 

. يبدو أّّنا الصيغة ادلثلى للتوفيق بٌن القيم الفردية والقيم اجلماعية، القيم ادلوروثة  »ن حّر شخصك، كن ابن شعبك، كن ابن زمانكك «
 والقيم العصرية، القيم الوطنية وقيم الشعوب األخرى.
 يف ربقيق التوازف بٌن قيمنا اخلاّصة وتلك ادلوصوفة بالقيم العادلية، دبا تعرّب عنو منوادلشكلة اليت ينبغي تناوذلا بكّل ىدوء وحذر تكمن 

 تطّلعات إنسانية مشرتكة، ولكوّنا إطارا يستجيب للمشكالت ادلطروحة يف عادلنا عموما. 
 تنبثق منو القيم األخرى وتصاغ: ويف ىذا اإلطار، تشّكل قيػم اذلوية )كما حّددهتا ادلرجعية العاّمة للمناىج( اإلطار ادلرجعي الذي

 قيػم ترتبط باحلياة واحرتاـ احلياة بكّل أشكاذلا؛ - 
 قيػم ترتبط بالعمل واحملاسن ادلتعّلقة بو، وبالصرامة والضمًن ادلهين؛ - 
 - ... 

 ويرتكز تكّفل ادلناىج بالقيػم على االعتبارات اآلتية: 
 كوف القيم عرضية، جيعل كّل ادلواد تساىم يف اكتساهبا وتدعيمها بصفة متالزمة يف ادلشاريع ادلشرتكة بٌن عّدة مواد باستغالؿ ادلواضيع -

 ادلشرتكة، مثل محاية البيئة، أو بشكل منفرد يتعّلق باألىداؼ اخلاّصة للماّدة؛     
دبرّكباهتا ادلعرفية )ادلواطنة تفرتض معرفة كيفي تعمل ادلؤّسسات(، وإّما دبرّكباهتا الوجدانية  الطابع الرتكييب للقيم الذي ديّكن من تناوذلا إّما -

 )احرتاـ الغًن(، وإّما باالثنٌن معا )ادلرّكبة السلوكية تتطّلب يف الوقت نفسو معرفة النصوص القانونية السلوؾ احلضاري(؛
ظاىر عّدة قيػم )ادلمارسة ادلسؤولة للمواطنة يف إطار قيػم اجلمهورية والدديقراطية الطابع الشمويل للسلوؾ والقابل للتفكيك كنتيجة دل -

 تقتضي روحا وطنية، وروح ادلسؤولية واإلخالص اخللقي والفكري(.   
 المنيجية من حيث  2.2

  لماذا المقاربة بالكفاءات ؟ 
تُعترب ادلقاربة بالكفاءات )ادلبنية على أسس البنوية االجتماعية( احملور الرئيس ذلذا ادلناىج، قصد سّد الثغرات اليت خّلفتها ادلقاربة باألىداؼ، 

 :والػيت
 حّل وضعيات مشكلة؛يف  عدد من ادلوارد ادلندرلةلبشكل ضمين تجنيد الللمتعّلم إمكانية  وفّػرت -

اكتساب تفّضل منطق التعّلم الذي يرّكز على التلميذ وردود أفعالو يف مواجهة الوضعيات ادلشكلة، عن منطق التعليم الذي يرّكز على  -
 ؛ادلعارؼ
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  عارؼ وتفتيتها.ة ادلػا ذبزئػذبّنبن -

 .واجلدوؿ ادلوايل يوّضح بعض الفوارؽ بٌن ادلقاربتٌن
 

 بالكفاءاتوالمقاربة التقليدية جدول مقارن بين المقاربة 
  قليديةالتمقاربة ال المقاربة بالكفاءات

 

اإلطار النفسي 
 البيداغوجي

التعّلم الفردي واجلماعي،  نشاطات حوؿ تتمحور البنوية االجتماعية:
 .التعّلم  تفّضل مبدأ

على ادلضامٌن ادلعرفية، هتدؼ إىل  ترّكز السلوكية:
واحلفظ تثبيت سلوكات بسيطة انطالقا من التلّقي 

 واالسرتجاع.

 للتلميذ يف تعّلمودليل  -
لوضعيات بيداغوجية مثًنة لفضوؿ التلميذ وحّب االكتشاؼ مخترع  -

  والتفكًن. 

 ناقل للمعرفة  -
دعم التلميذ الذي جيد صعوبة يف دور أساسي يف  -

 التعّلم

 دور المدّرس

 ارفو بنفسو الكتساب الكفاءاتعيبني م -دور رئيس:
 حي ة معمومات والمعارف العام ة إلى ل حو  يعالج و ي -
 مخط طات معرفيةيدمج المعارف في  -
 جديدةالقات بط عر ي -
 لمحياة العممية    نفسور حض  ي -

د متمق  لممعارف،  -دور ثانوي:  مجر 
 يحفظ ويعيد، -            
 تكديس المعارف. -            

 دور التمميذ

ات ـشاطالن كعامل رئيسمن المعّمم:  مشكمة، ومن مشاريع بيداغوجيةنطالقا من وضعيات ا من التمميذ:
 صّفيةال

 ُتسعمل المعارف كموارد لبناء الكفاءات -
 أىم ية تجنيد المعارف واستعماليا لحل  وضعيات مشكمة دال ـة.  -

 تكتسب المعارف لذاتيا -

 اعتماد مبدأ الموسوعية  -

 استخدام محدود لممعارف -

 تشرذم المعارف -

 المعارفمكانة 

  - دالئل النجاح:

 التحك م في المعارف والكفاءات العرضية المكتسبة وتجنيدىا  -

 نوعية المعارف المكتسبة -

  وتحويميا قابمية نقل التعم مات -

 المعالجة البيداغوجية  خطأ المؤد ي إلىيجابية لمالنظرة اإل -

 ر المتابعةتـدف -

 دالئل النجاح: 

والوعارف  الوعلوهاث الوخّزنت في الذاكزة كّويت   -

 الوكتسبت

 الوزجعيت هي الوعارف -

 هكانت سلبيت للخطأ  -

 غياب التقوين الذاتي. -

 التقىين

 مممح التخّرج  الماد ة المكتسبة من  مضاميناستنساخ  في حل  المشكالتالتحّكم 

 تعميق عمى مالمح التخّرج .3

ادلستوى الشامل إىل ادلستوى السنوي ديّكننا من اجتناب تكديس الربامج السنوية، وجيعلها أكثر تناسقا إّف ربديد ادلالمح وتفصيلها من 
 ولذلك ينبغي أف تدرج نشاطات التعّلم يف سياؽ ربقيق مالمح التخرّج. وتنظيما وتكامال، فيتحّقق االنسجاـ النسقي عموديا وأفقيا.

  التعـاريف بعض
 يرتجم غايات ادلدرسة اجلزائرية، وملمح ادلواطن من التعليم االبتدائي مباشرة من الفانوف التوجيهي للرتبية. فهو ملمح التخّرج  رجخيست

ملمح التخّرج من ؛ ومن رلموع ىذه األخًنة يتكّوف ومنو تستخرج الكفاءات الشاملة للمواد ،اجلزائري الذي على ادلدرسة تكوينو
 التعليويت.  الورحلت

www.ency-education.com/primaire.html



هناهج هرحلت التعلين االبتذائي                                        الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت       

 5  6102  -وزارة التربية الوطنية  
 

  يف ّناية فرتة دراسية زلّددة وفق نظاـ ادلسار الدراسي. لذا صلد كفاءة شاملة  يف ماّدة دراسية ىدؼ نسعى إىل ربقيقوالكفاءة الشاملة
كّل يف ّناية ادلرحلة، وكفاءة شاملة يف ّناية كّل طور، وكفاءة شاملة يف ّناية كّل سنة. وىي تتجزّأ يف انسجاـ وتكامل إىل كفاءة شاملة ل

 ّدة، وترتجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة.ما
 

  كفاءة مرتبطة دبيداف من ادليادين ادلهيكلة للماّدة، وتعرّب بصيغة التصّرؼ )التحّكم يف ادلوارد، حسن استعماذلا الكفاءة الختامية
  وإدماجها وربويلها(، عّما ىو منتظر من التلميذ يف ّناية فرتة دراسية دليداف من ادليادين ادلهيكلة للماّدة. 

  وعدد ادليادين يف ادلاّدة حيّدد عدد الكفاءات اخلتامية اليت ندرجها يف ملمح التخرّج.  جزء مهيكل ومنظّم للماّدة قصد التعّلم.الميدان
 ويضمن ىذا اإلجراء التكفل الكّلي دبعارؼ ادلاّدة يف مالمح التخرّج.

 

 وفة المفاىيميةفتعميق عمى المص  .4
وتتكّوف ىذه ادلوارد من معارؼ ادلاّدة  الضرورية لبناء الكفاءات ادلستهدفة. للموارد إّف غاية ادلصفوفة ادلفاىيمية ىي التحديد الشامل 

 . والكفاءات العرضية والقيم، وتشمل ادلهارات والسلوكات الضرورية لبناء الكفاءات
وارد والطرائق وادلساعي واإلجراءات. يستهدؼ التحّكم يف ادلودلّػا كانت ادلصفوفة ادلفاىيمية ذبمع ادلعارؼ األساسية للماّدة، فإّف التعلّػم بنبغي أف 

ضرورية فهي دبثابة الدليل الذي نتبعو يف إعداد الوضعيات ادلشكلة ادلخّصصة للتحّكم يف ادلعارؼ األساسية و والطرائق وادلساعي واإلجراءات ال
     اّدة.ـام للمـط العـالمخطّ  بمثابة نّهاأ أيلبناء الكفاءات اخلتامية؛ 

 التشاركات تعميق عمى جدول .5
من وجهة نظر التداىل ، ويعيد صياغة تلك ادلوجودة من قبل جديدة يف ادلناىج مناحييشّكل مفهـو التشارؾ عنصرا أساسيا لكونو يدخل 

 وبذلك فهو:بػٌن ادلواد واالندماج ادلوضوعي بينها.
 يػدّؿ على االىتماـ بادلشاكل االجتماعية ويربط بٌن ادلدرسة واحلياة؛ •

 نقدية؛ينّمي نظرة اجتماعية  •

 ؛يعيد التفكًن يف ادلعرفة الشاملة والتداخل بٌن ادلواد، باإلضافة إىل التفكًن يف اجلوانب األخالقية •

    ومواضيع الدراسة يف ادلنهاج.يقرتح نظرة جديدة إزاء سلتلف ادلواد الدراسية  •
 القيم والكفاءات العرضية  5.5

بشكل يُكسب التالميذ سلوكات تّتفق وىذه القيم. كما جيب أف تكوف ىذه بالقيم أثناء التعّلم، جيب أف تتكّفل الوضعية ادلشكلة 
 ادلستهدفة. الكفاءات العرضيةالوضعية مهيكلة بشكل جيعلها تستهدـ 

 ادلفّضل يف إعداد الوضعيات ادلشكلة التعّلمية. وعليو، فإّف جدوؿ القيم والكفاءات العرضية ادلدرج يف ادلنهاج جيب أف يكوف ادلنبع
  المحاور المشتركة  2.5

 إّف اذلدؼ من ىذه احملاور ادلشرتكة ىو:
يف الرتبية الشاملة، انطالقا من ادلعارؼ احملسوسة احلدسية ذباه بناء  (ادلواضيع ذات صبغة إنسانية) إدراج موضوعات ذات بعد عادلي -

؛   ادلفهـو
القيم اليت تعطيها معىن نفعيا وأخالقيا. توفًن السند ذلذه التشاركات بٌن برامج ادلواد يف إطار أىداؼ الرتبية ادلشرتكة، وكذلك تنمية  -

 تأخذ من ىذه احملاور العاّمة ادلواضيع ادلناسبة.  فكّل ماّدة
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نسجاـ األفقي بٌن ىذه ادلواد، ومن تناوؿ مشاريع متعّددة إّف التكّفل بشكل متكامل دبحور أو مفهـو وارد يف عّدة مواد ديّكن من اال
 باإلضافة إىل تنمية اإلدماج. كما أّف الوضعية ادلشكلة  التعّلمية ادلقرتحة ينبغي أف تتكّفل بادلواضيع ادلشرتكة )أنظر جدوؿ احملاورادلواد 

      ادلشرتكة الوارد يف ادلنهاج(. 

 السنوية تعميق عمى جدول البرامج .6
وذلك لكوّنا ترتبط ارتباطا خاّصا  -شأّنا يف ذلك شأف الكفاءات العرضية -بررلة مسبقةالقيػم  و من الصعب بررلةمن ادلعروؼ أنّ  :مـالقي .  أ

 ، وبالوظائف والنشاطات اليت تستخدمها.بالوضعية التعّلمية

 ادلدّرس ما حيتاجو يف بناء الوضعيات التعّلمية وفق النشاطاتواحلّل الوسط يف تناوذلا يتمّثل يف تقدديها يف شكل مّدونة يأخذ منها 

    ادلستخدمة، ووفق منط زلّدد.

 
 )عمى سبيل المثال( نمطية القيــم

مقيــال  األنمـاط 

 قيـم روحية ودينية الميةساإل القيم روح
وىبة النفس   تضامنروح ال  

 خمقيـة قيـم  ، الضامن األساسي الزدىار اإلنسافاحرتاـ احلياة
 النفس واحرتاـ الغًن، أساس ربط عالقات العدؿ وادلساواة يف اجملتمع احرتاـ

 الوسط احمليط، الضروري لبناء عامل يتمّيز بأكثر إنسانية  احرتاـ

 الستقاللية وادلسؤولية، القيمتاف األساسيتاف يف تنمية الشخصية  ا

 االىتماـ بإتقاف العمل واإلحساس بالواجب، شرطاف أساسياف حلياة اجتماعية راقية ومزدىرة    

 بذؿ اجلهد وروح النظاـ الشخصي الذي يتجّسد يف أعماؿ الفرد الواقعية 

 روح التسامح ادلطلوب حّّت يكوف كّل فرد عنصرا نشيطات يف رلتمع متعّدد

 قيـم اجتماعية وثقافية ، والعدؿ وادلساواة، والتضامنروح احلرّية
 التشّبث بقيم ادلواطنة

 الشعور باالنتماء لثقايف اجتماعي الذي يكوف منطلقا لبناء ىويّة اجلماعة

 الشعور الدديقراطي الذي ينتشر تدرجييا دبعرفة ادلؤّسسات والناس، وبتعّلم حقوؽ وواجبات ادلواطن

روح الفريق والقدرة على العمل ضمن اجملموعة، لكوّنا من احملاسن اليت ذبعل الفرد قادرا على ربّمل 
 مسؤوليات تضامنية حقيقية يف زليطو   

االعرتاؼ بالتطّلعات اجلماعية اليت ربملها العادات والتقاليد والقوانٌن، دلسامهتها يف الفهم الرحب وقبوؿ 
 واعدمبدأ تطّور ادلقاييس والق

   الرتاث والتعّلق بو، الشرط األساسي لرتبية متجّذرة يف احمليطالوطن والتشّبث بحّب 

 قيـم فكريـة ادلنظّم الذي ديّيز اجلهد الفكريهج روح العمل ادلمن

 احلكم النقدي على إلنساف وعلى اجملتمع حيث التعبًن عن تيارات فكرية
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 البحث الدائم عن احلقيقة، الضامن لألمانة الفكرية واألصالة 

 وجدانية مقيـ اإليثار الذي يؤّدي إىل التضامن الفردي والوطين مثّ الدويل
 القدرة على التعبًن عن ذبربتو دوف التفريط يف عامل االنفعاالت واألحاسيس الشخصية

 قصد اكتشاؼ الطبيعة والتنوّع  التفّتح على العامل، على األفراد وعلى األشياء 

تذّوؽ اجلماؿ الذي ديكن أف يتطّور بتأّمل الطبيعة، وباكتشاؼ الروائع الفنّية، ودبختلف الطرؽ اليت توفّرىا 
 الثقافة  

 جمالية مقيـ

 تذّوؽ التعبًن الفيّن الذي ُيكتسب من سلتلف الفنوف
 

 مراحل:بثالث  ديػّر إدماج القيمة  : إدماج القيمـة
  ؛يف صيغة إشكالية إلعطائها داللة -وضعية تعّلمية  من خالؿ -إبراز القيمة  
 معىن التضامن من )مثل:  إدراج القيمة يف قسم من الوضعيات، يساىم يف تعميم التجربة الوجدانية أو الفكرية، وإعطائها صفة الدواـ

 (؛... للتضامن الوطينخالؿ التعاوف بٌن اجلًناف وتعميمو إلعطاء معىن التحّضر 

 ات جديدة.سلوكيف القيمة  ترمجة    

 مثال: 
 المواد الداعمة المواد الحاممة القيمة

   المتضم ن اإلحساس الشعور الوطني  .1
 ، شعب واحد ومصيرباالنتماء إلى أم ة واحدة

 واحد:
  

 روابط األرض
 

 مواد  أخرى الجغرافيا –التاريخ 

 الروابط الروحية والثقافية
 

 التربية اإلسالمية
 الفمسفة

 

 المغات، ال سيما العربية واألمازيغية.

....   
)روح المبادرة  المسؤولبااللتزام  الشعور .2

والفكر  اإليثار واإلجراء، النقدية الروح والقرار،
 التفت ح،  االستقامة الخمقية والنزاىة الفكرية(. 

ة تمك كل   التي تساىم  المواد، خاص 
 العممية.في تكوين الروح 

 
 
 

الوظيفة من خالل معرفة  ّتح عمى العالمفتال .3
المؤس ساتية لمبمد، المعرفة الموضوعية لمحقوق 

 والواجبات، معرفة وظائف المؤس سات الدولية.  

 التربية المدنية
 التاريخ

 مواد  أخرى
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، بل العودة إىل الدروس التقليدية يف الرتبية اخللقية -وال ىو زلّبذ  - يليس من الضرور لرتسيخ القيم وإدماجها يف ادلواقف والسلوؾ والتصّرفات، 
يسهم يف ربقيق اذلدؼ البيداغوجي ذي الصبغة االجتماعية والوجدانية، أو النفسي الوجداين داخل الوضعية ادلشكلة  كعامل ينبغي اعتبار القيم

 الشاملة، واليت تستهدؼ كذلك أىدافا معرفية.  
 

، أي وبذلك، فإّف القيمة تشّكل مصدرا يوفّر الضماف الفكري واخللقي دلمارسة الكفاءة عندما يتعّلق األمر حبّل مشكالت تتضّمن بعدا إنسانيا
 أّّنا ال تكتفي باألجوبة التقنية احملضة. 

بٌن األىداؼ ادلعرفية واألىداؼ صياغة إشكالية  داخل الوضعية التعّلمية ادلصاغة »طبيعية«وبادلنظر البيداغوجي، يتعّلق األمر ببناء روابط 
  .»النفسية االجتماعية الوجدانية«

 

 .سامهة اخلاّصة للماّدةىي تذّكر بقائمة الكفاءات العرضية وتربز ادلالكفاءات العرضية:  . ب
 

 التخرّج.ىي زلّددة يف ملمح ن التعّلم ادلهيكلة للماّدة كما : يتناوؿ ىذا العمود قائمة مياديالميادين . ج
  

ادلسعى التدّرجي )خطوة خطوة( للعملية اليت تربط معىن الغايات بالعمليات اجلارية يف القسم، فإّف الكفاءة  يف :الكفاءات الختاميةد. 
 اخلتامية تعبًن عن جزء من مالمح التخرّج من ادلرحلة ومن الطور.

شلّا ال ديّكن من بناء وحدات وحصص تعّلمية، فهي تبقي على ادلعىن ادلتضّمن يف ادلالمح لكّنها  ،يف صياغتهاوالرتكيز ـ مو عبال تمّيزلكّنها ت
 غًن عملية إىل احلّد الكايف لتنفيذ يف اقسم.  

 

ة دراسية يف ، وتعرّب بشكل حسن التصّرؼ عّما ىو منتظر من التلميذ يف ّناية فرت دبيداف من ادليادين ادلهيكلة للماّدةاخلتامية  وترتبط الكفاءة

 . (التحّكم يف ادلوارد، معرفة كيفية ذبنيدىا وإدماجها وربويلها)ىذا ادليداف 
     جب أف تصاغ الكفاءة اخلتامية ومرّكباهتا بشكل جيعلها قابلة للتقييم.كما 

 

 

جعلها عملية من خالؿ إبرازىا  مرّكبات الكفاءة ىي العناصر ادلكّونة للكفاءة اخلتامية، وسبّكن منالختامية:  مرّكبات الكفاءة. هـ
 لألىداؼ التعّلمية اآلتية:

 يف ادلعارؼ؛التحّكم   -
 ىذه ادلعارؼ؛ استخدام  -
    .سلوؾ يتماشى والقيم والكفاءات العرضية تنمية  -

التعّلمية القابلة للتحقيق، واليت ديكن أف ، ينبغي أف ضلّلل الكفاءة اخلتامية إىل مرّكبات، وذلك قصد إبراز األىداؼ وذلذه األسباب ادلذكورة آنفا
 نلحق هبا:

 مضامٌن ادلاّدة اخلاّصة هبا، وادلشّكلة كموارد يف خدمة الكفاءة؛  -

 الوضعيات اليت سبّكن من ربقيقها، وىي مشّكلة يف وحدات تعّلمية؛  -

تقييم الكفاءة اخلتامية من خالؿ وضعية مشكلة قييمها بصفتها مرّكبات، ومن إدراجها )كلّيا أو جزئيا( يف تالوضعيات اليت سبّكن من   -
     إدماجية. 

 تركيبها،عدد من المرّكبات التي يتطّلبها  إلى تحليلها الكفاءات الختامية التي تترجم الكفاءة الشاملة والملمح ينبغي فإّن مجموع ولذلك،
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 دوف اإلفراط يف عددىا.
اءة ػحيتوي على ثالث أو أربع عمليات لإلصلاز ومعربر عنها بأفعاؿ أو مصادر ، فإّف الكفوعلى سبيل ادلثاؿ، إذا كاف نّص الكفاءة اخلتامية 

 . ستجزّأ إىل ثالث أو أربع مرّكبات متكاملة، مع األخذ يف االعتبار ادلرادفات ادلمكنة قصد توضيح نفس العملية بفعلٌن أو مصدرين سلتلفٌن
وضعيات الكتساب ادلعارؼ وادلهارات وسلوكات، باإلضافة إىل وضعيات هتدؼ إىل إدماجها واجلدير بالذكر أّف كّل مرّكبة ينبغي أف تبين 

انطالقا من بىن يُ بوضعيات مشكلة. وإلثارة التعّلم، ديكن أف يكوف االنطالؽ من وضعية مشكلة كربى مرّكبة بالضرورة، أو من مشروع مصّغر 
    الكفاءة اخلتامية. 

   

دوف أف ننسى احرتاـ البنية ادلنطقية  المعرفية ك، مواردالمضامين نستخلص لكّل مرّكبة )ىو ىو وارد يف اجلدوؿ( : يةالمعرفموارد ال. و
ألنّو يتطّلب التوفيق بٌن  ،. ال شّك أنّو أمر حّساسالمعارف المهيكلة في المصفوفة المفاىيمية وإلى الميادينللماّدة، وذلك بالرجوع إىل 

من  وسيلتقي ادلنطقاف يف الوضعية التعّلمية ّكبة الكفاءة اخلتامية من جهة، والبنية اخلاّصة بادلاّدة من جهة ثانية.تدرّج ادلضامٌن اليت تفرضها مر 
 خالؿ اإلجابة عن السؤالٌن اآلتيٌن:

 ادلقرتحة عليو ؟يعرؼ التلميذ من قبل وديكنو ذبنيده كموارد يف الوضعية ماذا  -

 ماذا جيهل، وينبغي اكتسابو ؟ -

  توّجو وتؤطّػر رلموع النشاطات التعّلمية وفق ما ىي زلّددة يف سلّطط إجراء الوحدة التعّلمية. : ز. أنماط الوضعية التعّممية

   اخلتامبة.كاؼ الكتساب الكفاءة اقرتاح حجم زميّن يقّدر على أنّو  يتعّلق األمر ب: . مؤّشر الحجم الساعيح

  

 يتطّلب التعّلم ذبنيد وضعيات تعّلمية متنّوعة ومتكاملة:  :التعّمـم. 7
 الكتساب ادلعارؼ؛ »ابتدائية «وضعيات تعّلمية/تعليمية  •

 وضعيات إدماجية لتعّلم اإلدماج والتمّكن منو؛  •

 وضعيات مشكلة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها.  •

 تثًن ىذه الوضعيات:وينبغي أف 

 اىتماـ ادلتعّلم؛ •

 مشاركتو الفعلية؛ •

 سلوكات تتوافق مع والقيم و/أو الكفاءات عرضية ادلستهدفة. •
 

ىي وضعية تعّلمية أو لغز يقدرـ للتلميذ، ال ديكن حّلو إالّ باستخداـ سبّثل زلّدد بدقّة، أو باكتساب كفاءة جديدة كانت الوضعية المشكلة:  5.7
   وما بُنيت الوضعية إالّ قصد ربقيق ىذا التقّدـ.أنّو يتمّكن من تذليل صعوبة. تنقصو، أي 

 مهّمة شاملة، معّقدة، وذات داللة:الوضعية ادلشكلة أداة من األدوات البيداغوجية ادلؤّسسة على البناء الذايت للكفاءات. كما أّّنا 
  :كاملة، أي أّف ذلا سياؽ )معطيات أّولية(، وتتمّيز بالواقعية لكوّنا ىادفة )منتوج(، تتطّلب أكثر من عملية، أكثر من إجراء أو عملية شاملة

  استخدام المعارف والتقنيات واالستراتيجيات؛ينبغي القياـ هبا، إىل جانب 

  :تصرحيية، إجرائية، وشرطية(، فهي ربدث صراعا معرفيا، أي ال ربّل أي يف حاجة إىل عّدة معارؼ من سلتلف األمناط ادلعرفية )معّقدة
 بسهولة؛

  :أي ذلا معىن لدى التلميذ لكوّنا تستخدـ أمورا يعرفا، وذلا عالقة بواقعو ادلعيش )تتطّلب عمال حقيقيا(. وال معىن ذلا إالّ إذا ذات داللة
خاطئة( وزلفوظة يف ذاكرتو، وسبّثل ربّديا يف متناوؿ التلميذ )أي واقعية اعتمدت معارؼ أو معطيات مستقاة من احمليط )أكانت صحيحة أو 

 وقابلة للتحقيق(.    
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إذا كاف قاـ ادلدّرس  (وىذا ما يسّمى بادلنطقة اجلوارية للنموّ )وال تكوف الوضعية ادلشكلة ناجعة إاّل إذا كانت الصعوبة ادلعرفية يف متناوؿ التلميذ 
 ة التعّلمية. بدور الوسيط الضابط للوضعي
 متى نقترح وضعية مشكلة ؟

 رلموع نشاطات الوحدة التعّلمية  الوضعية ادلشكلة االنطالقية  ربّدد séquence d’apprentissage( ،الوضعية التعم مية االبتذائية
 إجراء الوحدة التعّلمية.  ، وسبّكن بذلك من انطالؽ ادلسار كمرحلة ربفيزية ي بدايةفوتكوف . (وضعية تعم م اإلدماج، حل  الوضعية

 ادلسار، كمرحلة انطالؽ البحث، مرحلة التجريب، مرحلة اكتساب ادلعارؼ، مرحلة بناء ادلفاىيم أو النظريات، ... في قلب 

  لذا  ،(شرط أف تكوف ىذه ادلنهجية قد مورست من قبل، حّّت ال نفاجئ التالميذ فنضّلهم)ادلسار، كمرحلة تقييم إشهادي في نهاية
    غي تفضيل الوضعيات ادلشكلة اإلدماجية اليت سبّكن من تقييم مدى اكتساب الكفاءات الكربى.ينب

 كيف نجري وضعية مشكلة ؟
 إبراز التمّثالت األّولية؛ 

 إرفاؽ كّل وضعية مشكلة دبهّمة )غالبا ما تكوف يف رلموعات صغًنة(؛ 

 إدراج ادلهّمة من خالؿ تعليمة؛ 

 ربديد مّدة احلّل؛ 

  األىداؼ ادلفاىيمية ادلقصودة؛استحضار 

 االستباؽ، أي تصّور السيناريوىات ادلمكنة ربضًنا دلواجهة كّل مفاجأة؛ 

 جعل التالميذ يصوغوف فرديا التمّثالت اجلديدة؛ 

   .مقارنة التمّثالت األّولية بالتمّثالت اجلديدة  
 نموذج عن بطاقة وضعية مشكمة

 السنـة: المـاّدة:

 الميدان أو المحور:

 الكفاءة الختامية المستيدفة:

 مرّكبات الكفاءة المستيدفة:
 

 ىدف الوضعية المشكمة النطالق التعّلم للتقييم التكويني للتقييم النهائي

 (للتحديدغير ذلك: )
  معارف موارد مرتبطة بالوضعية المشكمة  

 القيم المستعممة 
 الكفاءات العرضية المستعممة 
التعميمية المطموب استخداميا أنماط السندات  

 في الحلّ 
 إجراء وضعية مشكمة: 

 :المغـز أو السؤال الذي طرحو المدّرس 

 :التمّثل األّولي أو الحاجز المطموب تجاوزه 

 :منيجية الحّل المقترحة 
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   :التمّثل الجديد المستيدف 
 النشاطات المطموبة من المتعّمم:

 إعداد النظام وتحميمو:
 القرار: االختيار واّتخاذ
 معالجة الخمل:

 إعداد المشاريع وتسييرىا:
 معايير ومؤّشرات التقويم:

 3 المعيار

 3.3المؤّشر 

  ...... 

 2 المعيار

 3.2المؤّشر 

 2.2المؤّشر 

       ...... 

 3 المعيار

 3.3المؤّشر 

 2.3المؤّشر 

 3.3المؤّشر 

  كيفية العالج البيداغوجي المتوّقع

  الّمـدة المتوقّعة

 
 ما ىي الشروط التي تستجيب لها الوضعية المشكلة ؟

 مصلحة التالميذ؛تأخذ يف االعتبار  .1
 المعـارف القبلية للتالميذ؛تأخذ يف االعتبار  .2

   يف احلياة ادلدرسية أو اليومية خارج ادلدرسة؛  مشكالت حقيقية أو ممكنة الوقوعتقرتح على التالميذ  .2

 وتطالبو دبنتوج أو عّدة انتاجات؛  تمّكنو بدورىا من مالحظة مسعاه،مهام سبّكن التلميذ من أداء عّدة  .3

 عّدة كفاءات؛ادلهّمػة أو ادلهاـ فيها تتطّلب  .4

 : مفاىيم، إسرتاتيجيات، مواقف، ...اخل؛عّدة مواردلتحقيق ادلهاـ جيّند التلميذ  .5

  أجوبة أصيلة؛ويقّدـ  اإلبداعذبعل التلميذ يلجػأ  .6

 بينهم؛ التعاونأو الجماعي  العملتشّجع التالميذ على  .7

 كتب، بررليات، أشخاص، ...اخل؛  استعمال عّدة موارد:تدفع التالميذ إىل  .8

 )تالميذ القسم، تالميذ األقساـ األخرى، األولياء، ...اخل؛ المنتوج موّجو إلى جمهور .01

 هر، ...اخل؛وادلّدة متغًّنة: بعض الفرتات، أيػاـ، أسابيع، أشالوقت الكافي لتحقيق المهّمة، زبصيص  .00

 قصد احلكم على صلاعة ادلسعى ونوعية ادلنتوج. كما أّف ىذه ادلعايػًن جيب أف تكوف معلومة لدى التالميذ. لعّدة معايـيراستخداـ ادلدّرس  .01
 

 ما معنى المشكلة في الوضعية المشكلة ؟
غي أف الوضعية ادلشكلة، جيب أف تكوف طبيعة ادلشكلة مبنية بكيفية أوسع من ادلشكلة ادلدرسية التقليدية. وبالفعل، فإّف الوضعية ادلشكلة ينب يف

 تستجيب للمواصفات اآلتية:
 (؛رغبة، حرماف، شّك، تساؤؿ، قرار يُػّتخذ،...)وجدانية أو عملية  حاجة ليّب ت 

  ؛ ( التنفيذ، التكلفة، التنوّع، احرتاـ اإلجراءات...خبصوص قابلية ) صعوباتتواجو 
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 :أنّػو من ادلمكن ربقيقها من خالؿ 

 ،مقدَّمة معلومات -

 البحث عنها،  متوفّرة لكن ينبغيمعلومات  -

     .(خوارزميات إسرتاتيجيات، ترتيبات،)أدوات  -

 أنمـاط المشكالت:
  (؛»وضعيات مشكلة «غالبا ما تسّمى )مشكالت لتوجيو التالميذ ضلو بناء معارؼ جديدة 

  (؛»مشكالت إعادة استثمار  «تسّمى عادة )مشكالت لتمكٌن التالميذ من استعماؿ معارفو ادلكتسبة  

  (؛»مشكالت التحويل  « تسّمى أحيانا)مشكالت لتمكٌن التالميذ من توسيع رلاؿ استخداـ مفهـو مدروس من قبل   

  (؛»مشكالت اإلدماج  « ما يسّمى أحيانا)التالميذ عّدة أمناط من ادلعارؼ معا مشكالت أكثر تعقيدا، يستعمل فيها    

  (؛»مشكالت التقوًن  «)والتالميذ من ضبط الكيفية اليت نتمّكن هبا من ادلعارؼ مشكالت ىدفها سبكٌن ادلعّلم  

  (؛»مشكالت مفتوحة  «)مشكالت جلعل التلميذ يف وضعية حبث، أي تنمية كفاءات أكثر منهجية   

من ( انطالقا من ادلكتسبات القبلية)تندرج الوضعية التعّلمية االبتدائية يف مسار التعّلم، وسبّكن : ةبسيطالتعّممية الوضعية ال 2.7
 .اكتساب ادلعارؼ والتحّكم فيها، واليت ستستخدـ يف حّل الوضعيات اإلدماجية والوضعيات ادلشكلة

 إجراءات، حيث يكتب منها ادلتعّلم معلومات من خالؿ ادلشروع الذي أعّده. ويعتمد يف ذلك على جهاز أو عّدةإّّنا وضعية مكّونة من 

وف خارج أّي ىيكلة قدرات وكفاءات يكوف متحّكما فيها من قبل، سبّكنو من اكتساب أخرى. ولذلك، فإّف الوضعيات التعّلمية ديكن أف تك
   Apprendre...oui, mais comment. Ph Meirieu – glossaire) .) عن: ؼ. مًنيو            مدرسية وكّل بررلة تعليمية. 

 

ولذلك،  ، وذلك بإعطاء األولوية لنشاط التلميذ وإعطائها داللة.وعلى الوضعيات التعليمية أف تكوف قريبة من الوضعيات التعليمية الطبيعية
 داللةذات و ، فمن األفضل أف تقّدـ على شكل وضعيات مشكلة، ألّّنا توّجو التلميذ يف مسعى حّل مشكالت ذات حاجز بيداغوجي واحد

 .يف ذلك ليعرؼ دلاذا يتعّلم فيجّند ذبربتو لتلميذ بالنسبة
مناسبة. ىو االنتقاؿ من مستوى معريف وكفائي إىل مستوى أعلى بإضافة معلومات جديدة دبساعدة ادلدّرس، وذلك بواسطة نشاطات  التعّلم

 وىي عملية تقتضي بناء الكفاءات، وال يُكتفى بتلّقي ادلعارؼ فقط.
 والتعّلم عملية مستمرّة حّّت يتمّكن ادلتعّلم من:

 سلوؾ(؛مهارات، التحّكم يف ادلعارؼ/ادلوارد )معارؼ،  

 تعّلم كيفية ذبنيدىا حلّل وضعية مشكلة معيّنة؛ 

 إدماجها يف عائلة من الوضعيات. 

 

معارف جديدة، مهارات جديدة،  :لفوج من التالميذتقدًن تعّلمات جديدة قصد الوضعية التعّلمية ىي وضعية مشكلة يعّدىا ادلدّرس 
  مساعي وطرق حلّ المشكالت.تحّكم في  

 

و/أو خيتار وضعيات مشكلة ذات  يعّد ادلدّرسالكفاءة اخلتامية ومرّكباهتا، انطالقا من : ختاميةالكفاءة الدور الوضعية التعّممية في بناء 
  وارد.ػػة الستخداـ وذبنيد ىذه ادلداللة. ويتطّلب حّلها استعماؿ وضعيات تعّلمية ابتدائية مناسبة للتحّكم يف ادلوارد ويف الوضعيات اإلدماجي

  بسيطةنموذج عن بطاقة الوضعية التعّممية ال
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 السنـة: المـاّدة:

 الميدان أو المحور:

 الكفاءة الختامية المستيدفة:
 

 التمك ن من الموارد التعم مية: الوضعية ىدف 

 خصائص الوضعية التعم مية وطبيعتيا:  
 السندات التعميمية المستعممة: 
 العقبات المطموب تخط ييا: 

 تخطيط الوضعية التعم مية ومضمونيا:
  مراجعة المتعم مين لممكتسبات القبمية 

 مرحمة التحفيز إلعطاء معنى لمتعم م 

 مضامين موضوع التعم م ومساعيو 

 تعم ممال نشاطات 

 نشاطات المعم م 

 :التقويم 

 التحك م في المواردمعيار التقويم: 
 1المعيـار 
 2المعيـار 
 3المعيـار 

 كيفية المعالجة البيداغوجية المتوق عة:

 المـّدة المقترحة: 
  عدد الحصص المخّصصة:

 إّن بناء وضعية تعّلمية يتطّلب اإلجابة عن عّدة أسئلة:
 أّي ىدؼ )أو أىداؼ( تعّلمية تقرتح إصلازىا ؟ -

 أّي كفاءات عرضية ؟ -

 أّي كفاءات ادلاّدة ؟ -

 إجرائية، شرطية أو نفعية( ؟أّي معارؼ )تصرحيية،  -

 سُتستعمل ؟ مقاربات بيداغوجيةأّي  -

 سُتستعمل ؟  كيفية تقويميةوبالتايل، أّي  -

 
تجنيد واستخدام من خالؿ  الماّدة وكفاءات الكفاءات العرضيةسبّكن الوضعية اإلدماجية من تنمية : وضعية تعّمم اإلدماج 3.7

ادلكتسبة من سلتلف ادليادين وادلواد. وليست الوضعية اإلدماجية رلّرد رصف للمعارؼ ادلكتسبة من ادلواّد، كما أّّنا ليست  لمعارف الموارد
 رى لرتسيخ ادلعارؼ.جيُ أيضا تطبيقات 

 

  مميّـزات الوضعية اإلدماجية

 ذبّند رلموعة من ادلكتسبات. لكّنها مكتسبات مدرلة وليست رلموعة بعضها لبعض؛ 
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 فهي إذف ربمل داللة اجتماعية، سواء دلواصلة ادلتعّلم مساره الدراسي، أو يف حياتو اليومية داللة. وذات ادلهّمة، ضلو موّجهة 

 أو ادلهنية؛ لكّنها ليست تعّلما مدرسيا؛  

  أو رلموعة من ادلواد اليت خّصصنا بعض معادلها؛ منط من ادلشكالت اخلاّصة بادلاّدةمصدرىا 

 بالنسبة للتلميذ.    جديدة    

 
( بٌن التمرين، رلّرد تطبيق قاعدة أو نظرية من جهة، ومن  جهة وسبّكن ىذه ادلمّيزات، على سبيل ادلثاؿ، من التمييز )يف الرياضيات والعلـو

 أخرى حّل ادلشكالت، أي شلارسة الكفاءة يف حّد ذاهتا.
للحّل ذبّند رلموعة من ادلعارؼ والقواعد، والعوامل والصيغ... اليت يضطّر ادلتعّلم  ونتحّدث عن شلارسة الكفاءة إذا كانت ادلشكلة ادلطروحة

 إىل ربديد ما يساىم منها يف حّل ادلشكلة، وما ىو دبثابة معطيات مشّوشة، كما ينبغي أف يكوف طابعها ذات داللة بالنسبة للمتعّلم فيما
  ...، وإف مل تكن كذلك، فإّف األمر ال يعدو أف يكوف رلّرد تطبيق.     خيّص ادلشروع، ومشاركتو، واستنباط ادلشلةؾ من الواقع

 

 
 
 
 
 
 

 نموذج عن بطاقة وضعية تعّمم اإلدماج 

 السنـة: المـاّدة:

 الميدان أو المحور:

 الكفاءة الختامية المستيدفة:

 مرّكبات الكفاءة المستيدفة:
   

 تعم م اإلدماج الموارد وضعية ىدف 
 ماذا ندمج ؟

 المعارف مواضيع اإلدماج 
 الكفاءات العرضية المستيدفة باإلدماج 
  السموكات والقيم المستيدفة باإلدماج 

 كيف ندمج ؟
 :نمط السندات التعميمية المطموب تجنيدىا لمتعم م اإلدماج 
 :العقبات التي يمكن أن تعترض اإلجراء 
 إجراء وضعية تعم م اإلدماج 
 نشاطات المتعم م 
   نشاطات المدر س 

 معايير ومؤش رات التقويم
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  1المعيـار  2.1المؤش ر  3.1المؤش ر 
 1.1المؤش ر 

 : 2المعيـار  2.2لمؤش ر  3.2لمؤش ر 
 1.2المؤش ر 

 
 : 3المعيـار  2.3المؤش ر  3.3المؤش ر 

 1.3المؤش ر 

 كيفية المعالجة البيداغوجية المتوق عة:
 المـّدة المقترحة:   

 عدد الحصص المخّصصة:
 

 

نقصد هبذه العبارة رلموعة من الوضعيات من نفس الطبيعة، ونفس ادلستوى التعقيدي، وتتعّلق كّلها بنفس  «: عائمة من الوضعيات 4.7
 وادلوارد الكفاءات. وذُبمع الكفاءات يف عائالت من الوضعيات وفق ادلعامل اليت سبّثل الثوابت: ادلهّمة ادلطلوبة، ادلوضوع، منط السند ادلقّدـ،

 (. X. Rogiers روجرس) .» (...مشرتكا مسارا )مسعى مشرتكا أو منهجية مشرتكة أو ذبنيدىا ادلفروض من اليت سلوكات( مهارات، )معارؼ،
 

 ماذا يمّيز عائلة من الوضعيات ؟
 الوضعيات اليت تنتمي إىل عائلة واحدة ذبّند كلّيا أو جزئيا ما يأيت:

  نفس الكفاءات العرضية؛ 

 مساعي احلّل؛ نفس نفس 

 نفس ادليادين ادلعرفية؛ 

 نفس ادلعلومات؛ 

 نفس األىداؼ؛ 

 نفس العوامل؛ 

 نفس النشاطات؛ 

 نفس ادلواقف والسلوكات؛ 

بات على العائلة من الوضعيات أف تتجّنب رلّرد احلفظ )عن ظهر قلب( والتطبيق ادلتكّرر ، لكّنها جيب أف تنّمي عملية إعادة استثمار ادلكتس
 تنويع طرؽ التحّكم يف القيم والكفاءات العرضية.  يدة. كما جيب أف سبّكن ادلتعّلم من يف وضعيات جد

 ىيكمة التعميم االبتدائي

 السنىاث األطوار الوزحلت
 

 

 

 

 

 

 

 
 3السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

 2السنة 
 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 

ملمح 

الكفاءة 

الشاملة 

 5للماّدة 
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 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور
 3السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة 
 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 
 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

 3السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور 
 2السنة 

 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور
 4السنة 

 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور
 3السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة 
 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 
 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

..... .....  
 

 

 

 

 مخّطـط إجـراء التعّممات السنوية لماّدة من المواد التعميمية 5.7

 ةيميلالتعاد و من الم اّدةـلممخطّـط إجـراء التعّلمات السنوية 
  3ميدان لل إجـراء التعّلم السنوي

 3الكفاءة الختاهيت للويذاى 
  

 

 

 

الكفاءة الشاهلت 

 الوستهذفت

    

2إجـراء التعّلم السنوي للميدان    
 2الكفاءة الختاهيت للويذاى 

 

    

3إجـراء التعّلم السنوي للميدان    
 3الكفاءة الختاهيت للويذاى 

 

    

4إجـراء التعّلم السنوي للميدان    
 4الكفاءة الختاهيت للويذاى 

 

 

 

 من الميادين المهيكلة في ميدانمخطّـط إجـراء التعّلمات السنوية  6.7
 

الكفاءة 

الشاملة 

 2للماّدة 

 الكفاءة

الشاملة 

 3للماّدة 

الكفاءة 

الشاملة 

 4للماّدة 
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 الفصل الدراسي األّول

هعالجت 

بيذاغىجيت 

 هحتولت

وضعياث 

هشكلت  

 تقىيويت

 هرحليت

وضعيت تعلّن 

إدهاج 

 الورّكباث 

حّل الوضعية المشكلة 
 3االنطالقية 

 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

- 2- ... 
التعلّويت  يتالىضع

  3 بسيطتال

...... 

الىضعيت الوشكلت 

 3النطالقيت ا

 3الورّكبت 

الكفاءة 

الختاهيت 

 الوستهذفت

حّل الوضعية المشكلة 
 2االنطالقية 

 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

- 2- ... 
الىضعيت التعلّويت 

  2بسيطت لا

....... 

الىضعيت الوشكلت 

 2النطالقيت ا

 2الورّكبت 

حّل الوضعية المشكلة 
 3االنطالقية 

 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

- 2- ... 
الىضعيت التعلّويت 

  3 بسيطتلا

........ 

الىضعيت الوشكلت 

 3النطالقيت ا

 3الورّكبت 

 

 الفصل الدراسي الثاني

هعالجت 

بيذاغىجيت 

 هحتولت

وضعياث 

هشكلت  

 تقىيويت

 هرحليت

وضعيت تعلّن 

إدهاج 

 الورّكباث 

حّل الوضعية المشكلة 
 3االنطالقية 

 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

- 2- ... 
التعلّويت  يتالىضع

  3 بسيطتلا

...... 

الىضعيت الوشكلت 

 3النطالقيت ا

الكفاءة  3الورّكبت 

الختاهيت 

 الوستهذفت

حّل الوضعية المشكلة 
 2االنطالقية 

 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

- 2- ... 
 الىضعيت التعلّويت 

  2 بسيطتلا

....... 

الىضعيت الوشكلت 

 2النطالقيت ا

 2الورّكبت 

حّل الوضعية المشكلة 
 3االنطالقية 

 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

- 2- ... 
الىضعيت التعلّويت 

  3 بسيطتلا

........ 

الىضعيت الوشكلت 

 3النطالقيت 

 3الورّكبت 

 

 الفصل الدراسي الثالث

وضعياث 

هشكلت  

 تقىيويت

 يتختاه

تعلّن  وضعيت

إدهاج 

 الورّكباث 

حّل الوضعية المشكلة 
 3االنطالقية 

 - 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

2- ... 
التعلّويت  يتالىضع

  3 بسيطتلا

...... 

الىضعيت الوشكلت 

 3النطالقيت ا

 3الورّكبت 

الكفاءة 

الختاهيت 

 الوستهذفت

حّل الوضعية المشكلة 
 2االنطالقية 

 - 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

2- ... 
الىضعيت التعلّويت 

  2 بسيطتلا

....... 

الىضعيت الوشكلت 

 2النطالقيت ا

 2الورّكبت 

حّل الوضعية المشكلة 
 3االنطالقية 

 - 3وضعيت تعلّن اإلدهاج 

2- ... 
الىضعيت التعلّويت 

  3 بسيطتلا

........ 

الىضعيت الوشكلت 

 3النطالقيت ا

 3الورّكبت 

 للميادين اليت ال يكوف فيها التعّلم سنويا، ينبغي تكييف ىذا ادلخّطط وفق مّدة التعّلم. بالنسبة .5  مالحظات:

ادلشكلة  اخلتامية ادلستهدفة والتنقيط، ينبغي أف ربّدد معامالت للوضعيات بالنسبة لتقييم مدى التحّكم يف الكفاءة .2
 ادلشكلة الفصلية وفق تدرّج التعّلم. لتعّقد الوضعيات ترتجم ادلستوي ادلتزايد (2؛ 1,5؛  1مثل ) الفصلية،

 لمتحّكم في مرّكبة من مرّكبات الكفاءة الختامية( Séquence d’apprentissage) وحدة تعّمميةمخطّـط إجـراء  7.7
 

هعالجت 

بيذاغىجيت 

 هحتولت

الىضعياث الوشكلت  حلّ  

 ... -3االنطالقيت 

تعلن وضعياث  

 .... -3  اإلدهاج

  تعلويتالىضعياث ال 

 .... -2 -3 بسيطتال

 3 الوشكلت االنطالقيت تالىضعي 

....  
3الورّكبت    

الىضعياث الوشكلت  حلّ 

 .... -3االنطالقيت 

وضعياث تعلن  

.... -3اإلدهاج    

  تعلويتالىضعياث ال 

 .... -2 -3 بسيطتال

 3الوشكلت االنطالقيت  الىضعيت 

.... 
2الورّكبت   

الىضعياث الوشكلت  حلّ 

 .... -3االنطالقيت 

وضعياث تعلن  

.... -3اإلدهاج    

  تعلويتالىضعياث ال 

 .... -2 -3 بسيطتال

 3الوشكلت االنطالقيت  الىضعيت 

.... 
3الورّكبت   
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والكفاءات العرضية واستخدامها( جيب أف التحّكم يف ادلوارد، ذبنيد ادلوارد والقيم كّل مرّكبة من مرّكبات الكفاءة الختامية ) .5 مالحظات:
 تكوف زلّل تعّلم مسبق.

 ديكن أف ذُبرى الوحدة التعّلمية  يف عّدة حصص حسب طبيعة وأمهّية النشاطات الضرورية للتحّكم يف ادلرّكبة ادلستهدفة..  2

 5مات السنوية ط التعلّ مخطّ 

 الفصل األسبوع األول أسابيع 51الى  9من  األسبوع األخير 

 1التقويم الفصلي 

 1على المرحلتين 

 2و

 + تقويم تكوينيالشاملة لبناء الكفاءة  1"مقطع" للمرحلة 

 + تقويم تكوينيالشاملة لبناء الكفاءة  2"مقطع" للمرحلة 

 )عدم اتمامه(الشاملة لبناء الكفاءة  3"مقطع" للمرحلة بداية 

 األول تقويم تشخيصي

 2التقويم الفصلي 

كل المراحل  على

المتممة في 

 ينلالفص

 لبناء الكفاءة الشاملة+ تقويم تكويني 3لمرحلة ا"مقطع" تمام إ

 لبناء الكفاءة الشاملة + تقويم تكويني 4لمرحلة ا"مقطع" 

 لبناء الكفاءة الشاملة + تقويم تكويني 5لمرحلة ا"مقطع" 
 الثاني معالجة

 التقويم النهائي

على كل مراحل 

 السنة

 + تقويم تكوينيالشاملة لبناء الكفاءة  6"مقطع" للمرحلة 

 + تقويم تكوينيالشاملة لبناء الكفاءة  7"مقطع" للمرحلة 

 + تقويم تكوينيالشاملة لبناء الكفاءة  8"مقطع" للمرحلة 

 الثالث معالجة

 

 

 

 
2السنوية  مخطط التعلمات  

 الفصل  األسبوع األول أسابيع 51الى  9من  األسبوع األخير 

 1التقويم الفصلي 

 1على الميدان 

+ تقويم  1لبناء الكفاءة الختامية في المبدان  1"مقطع" للمرحلة 

 تكويني

+ تقويم  1لبناء الكفاءة الختامية في المبدان  2"مقطع" للمرحلة 

 تكويني

+   2لبناء الكفاءة الختامية في المبدان  1بداية "مقطع" للمرحلة 

 )عدم اتمامه(

 األول تشخيصي تقويم

 2التقويم الفصلي 

  3و 2ادين يعلى الم

+  2 المبدانلبناء  الكفاءة الختامية في  2"مقطع" للمرحلة اتمام 

 تقويم تكويني

+ تقويم  3 المبدانلبناء الكفاءة الختامية في  1"مقطع" للمرحلة 

 تكويني

 )عدم اتمامه( 4 المبدان"مقطع" لبناء  الكفاءة الختامية في 

 الثاني  معالجة
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 التقويم النهائي

 5و 4على الميدانين 

 اجيةمدإ وضعبة+ 

 4 المبدان"المقطع" لبناء  الكفاءة الختامية في اتمام 

 + تقويم تكويني 5 المبدان"مقطع" لبناء الكفاءة  الختامية في 

 الثالث معالجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 للمادةلبناء الكفاءة الشاملة  مخّطط مراحل  التعلّمات

 :نص الكفاءة الشاملة في المادة

 :3الختامٌة فً المٌدان الكفاءة نص :2الختامٌة فً المٌدانالكفاءة نص  :5الختامٌة فً المٌدان الكفاءة نص

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة 5المرحلة 

 "(الوضعٌة "األم)     5طرح وضعٌة مشكلة عاّمة االنطالقٌة للمرحلة 

 3المٌدان  2المٌدان  5المٌدان 

طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو 

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة
طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو 

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة
)جزئٌة أو بسٌطة( للتحّكم  طرح وضعٌات تعلّمٌة

 فً الموارد المعرفٌة

 والسلوكات، ودعم القٌم المدرجة فً المنهاجلنمّو الكفاءات العرضٌة  طرح وضعٌات تعلّمٌة

 + معالجة  (الوضعٌة "األم") 5حل الوضعٌة المشكلة العاّمة االنطالقٌة للمرحلة 

 "(الوضعٌة "األم)  5طرح  وضعٌة مشكلة من نفس العائلة االنطالقٌة للمرحلة  : تقوٌم
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 : تحدٌد المستوى المستهدف فً نمو الكفاءة الشاملة 2المرحلة 

 ) الوضعٌة "األم"(   2طرح وضعٌة مشكلة عاّمة االنطالقٌة للمرحلة 

 3المٌدان  2المٌدان  5المٌدان 

طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو بسٌطة( 

 للتحّكم فً الموارد المعرفٌة

طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو 

 للتحّكم فً الموارد المعرفٌةبسٌطة( 

)جزئٌة أو  طرح وضعٌات تعلّمٌة

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة

 )جزئٌة أو بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة طرح وضعٌات تعلّمٌة

 طرح وضعٌات تعلّمٌة لنمّو الكفاءات العرضٌة والسلوكات، ودعم القٌم المدرجة فً المنهاج

 ) الوضعٌة "األم"(+ معالجة    2المشكلة العاّمة االنطالقٌة للمرحلة حل الوضعٌة 

 ) الوضعٌة "األم"(  2للمرحلة  تقوٌم :طرح  وضعٌة مشكلة من نفس العائلة االنطالقٌة

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة............3المرحلة 

 نمو الكفاءة الشاملة............: تحديد المستوى المستهدف في 4المرحلة 

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة............5المرحلة 

......... 

 (séquence) هخطّط  التعلّواث لبناء الكفاءة

 الميدان:

 نص الكفاءة الشاملة في المادة:

 نص الكفاءة الختامية  في الميدان:
نوعية النشاطات  الرئيسي هدفها مميزاتها مالحظات

 التعلمية
 المراحل

  ٌمكن أن تمّس مٌدانا واحدا من

 الماّدة أو عّدة مٌادٌن
  ٌمكن أن تكون على شكل

 مشروع
 ٌّر لحلّها وفق الماّدة  التعلّم مّدة تتغ

 ) من شهر إلى فصل كامل(  

 تحّفز المتعلّم على التعلّم؛  
  تستوجب لحلّها التحّكم فً المفاهٌم

فً المٌدان، والتدرٌب على المدرجة 

توظٌفها، باإلضافة إلى تنمٌة 

   القٌم؛وترسٌخ  السلوكات
 أّن حلّها ٌكون بعد إجراء التعّلمات 

 )حصص ودروس(المرحلٌة 
 ٌّزات الوضعٌة اإلدماجٌة؛  لها مم
  كوضعٌة تنتمً إلى نفس "العائلة "

 التقوٌم النهائٌة.

تمكٌن المتعلّم من 

بناء الكفاءة 

الختامٌة فً 

 المٌدان 
طرح وضعٌة 

مشكلة عاّمة 

    االنطالقٌة  

   )الوضعٌة 

 "األم"(     

5 
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 فً شكل دروس وحصص 
 فً شكل دروس وحصص 

  للتحّكم فً  وضعٌات تعلّمٌة تقترح

   المنهاج؛الموارد المعرفٌة المدرجة فً 
 تعتمد على نشاطات فردٌة وجماعٌة 

 للمتعلمٌن؛
  ًتشمل نشطات التقوٌم التكوٌن

 والمعالجة المباشرة .

تمكٌن المتعلّم من 

اكتساب الكفاءات 

 الخاّصة بالماّدة
(compétences 

disciplinaires) 

وضعٌات  طرح

مرحلٌة  تعلّمٌة

أو  )جزئٌة

بسٌطة( للتحّكم 

فً الموارد 

 المعرفٌة

2 

  ًٌمكن أن ٌتمّثل الجانب المنهج

فً طرٌقة تقدٌم العمل وترتٌبه، 

 أو فً تنظٌمه النطقً، .... 

 لتوظٌف تعلّمٌة تقترح وضعٌات 

ً المنهاج، المدرجة المعرفٌة الموارد  ف

 خاّصة بالجانب ووضعٌات تعلّمٌة

   المنهجً، ووضعٌات تعلّم اإلدماج؛
 تحتوي على بعدّي القٌم والسلوكات؛  
  دور أساسً فً التقوٌم التكوٌنً لها

 والتحصٌلً.

تمكٌن المتعلّم من 

تنمٌة الكفاءات 

العرضٌة 

والمنهجٌة، ودعم 

والقٌم  السلوكات

وفق ملمح التخّرج 

 المسّطر

طرح وضعٌات 

لنمّو  تعلّمٌة

الكفاءات 

العرضٌة 

والسلوكات، 

ودعم القٌم 

المدرجة فً 

 لمنهاج

3 

كما تمّكن المدّرس أٌضا من 

حوصلة عمله، وأعمال 

 المتعلّمٌن

  للوضعٌة تعتمد حالّ جماعٌا(

 (؛ االنطالقٌة المشكلة
  تمّكن من تشخٌص نقائص بعض

المتعلّمٌن فً الموارد المعرفٌة، 

  والمنهجٌة، والسلوكٌة؛
 .تمّكن من معالجة هذه النقائص  

تمكٌن المتعلّم من 

 حوصلة تعلّماته

المعرفٌة 

 والمنهجٌة 

 حل ّالوضعٌة

العاّمة  المشكلة

 االنطالقٌة
الوضعٌة ) 

 "األم"(

4 

 

تمّكن في نهاية كلّ فصل 
 من تقديم كشف فصلّي 

 

  أّنها وضعٌة مشكلة من نفس

 العائلة كوضعٌة االنطالق؛
  تعتمد تقوٌما وفق معاٌٌر متعّلقة

 بمرّكبات الكفاءة الختامٌة؛
  مستوى تمّكن من الحكم على

   اكتساب الكفاءة الختامٌة؛
  تحّدد النقائص التً ٌمكن

 استدراكها فً المرحلة التعلّمٌة

 الموالٌة.

تمكٌن المعلّم والمتعلّم 

من الحكم على مـدى 

اكتساب الكفاءة 

 الختامٌة  
طرح وضعٌة 

مشكلة لتقوٌم 

مدى اكتساب 

الكفاءة 

 الختامٌة

5 

إعطاء أهّمية متزايدة لـ 
"معامالت التنقيط" في 
 الفصلين الثاني والثالث

تعيين درجة اكتساب  
الكفاءة الشاملة 

للماّدة، مع إبراز 
 النقائص الممكنة

 نتائج إعطاء

 التقوٌم

 التحصٌلً

 السنوي 

6 

فرديا ادلدرس، التالميذ للفاعلٌن ) توجيو نشاط من األنشطة، طبيعتو وشكلو، االسرتاتيجيات اليت يستخدمها، تتعّلق باألدوار ادلسندة: نشاط التعّلم
ت فيها الوضعية التعّلمية ... أي أّف عّدة عوامل استخدم(، وبادلنتوج التعّلمي الذي نريد احلصوؿ عليو، وبالظروؼ والشروط اليت ومجاعيا، ...

 تتدّخل بشكل منفرد أو مشرتؾ.
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ـّ ُيطلب أداؤىا.  ويقّدمو للتالميذ قصد مساعدتو إّف النشاط التعلمي خيّططو ادلدّرس على ربقيق ىدؼ تعّلمي. وىو يتأّلف عادة من عّدة مها
كّملة، مّتفقة أّما طبيعة نشاطات التعّلم، فهي رُبدرد وفق األىداؼ والعناصر ادلّكنة للوحدة التعّلمية. وديكن ذلذا النشاط أف يّتخذ عّدة أشكاؿ م

 مع مبادئ ادلقاربة بالكفاءات: 
 للمتعّلم )الكتابة، القراءة، حّل وضعيات مشكلة، ...(؛نشاطات فردية  -

 اؿ )اإلمالء، التمارين التطبيقية، ...(؛عمبعض األل، ميذنشاطات ثنائية )متعّلماف( يف حصص التصحيح التعاوين بٌن التال -

 رى؛نشاطات مجاعية يف إطار مشروع، أو حّل مجاعي لوضعية مشكلة يتّم عرضو ومقارنتو مع أفواج وأقساـ أخ -

 نشاطات مشرتكة لكّل القسم. -
 

أف نستخدـ سلتلف ادلساعي البيداغوجية اليت يتمّيز فيها ربقيق مشروع من  يف ادلقاربة بالكفاءات، ديكننامسعى المشاريع البيداغوجية: 
 ادلشاريع بالناصر اآلتية:

 من رلموع القسم، حيث يكوف ادلدّرس منّشطا لكّنو ال يقّرر يف كّل شيء؛ سًّن تُ عملية مجاعية  •

ربقيق، نزىة،  ضلو إنتاج حقيقي )بادلعىن الواسع: نّص، جريدة، معرض، رلّسم، بطاقّة ذبربة علمية، إبداع فيّن أو تقليدي، وّجوم •
 مسابقة، لعبة، اخل...(؛

 خيتلف باختالؼ قدراهتم واىتماماهتم؛ أ يشاركوا فيها ويقـو كّل واحد بدور نشيطديكن لكّل التالميذ يدرج رلموعة من ادلهاـ اليت  •

 تسيًن ادلشروع )ذبنيد ادلوارد، ازّباذ قرار، زبطيط، تنسيق، ...(؛ يثًن تعّلم ادلعارؼ ومهارات •

  على األقّل( الواردة يف منهاج ماّدة أو عّدة مواد.   العملية تعّلمات االكتشاؼ )بعدل إعطاء األولوية •
 

 
  (:TICE) تكنولوجيات المعلومات واالّتصالمجال التحّكم في 

 وحيّقق استعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لدى ادلتعّلم ما يلي:
 اكتساب طرائق تعّلم نشطة تعتمد على التعّلم الذايت وحّل ادلشكالت؛ 

  بإسناده دورا أكثر نشاطا يف تكونو، وتؤّدي بو إىل اعتماد طرائق تعّلم ذات تفاعل داخلي؛تزايد إرادتو 

 سبكينو من تفاعل داخلي دائم وقوّي مع ادلدّرس؛ 

 تفضيل التعاوف والعمل ضمن فريق؛ 

 دخوؿ بنك ادلعطيات اخلاص بادلاّدة، واحلصوؿ على معلومات يومية عرب العامل كّلو؛ 

 فية البحث عن ادلعلومات وتقييم أمهيتها؛توفًن فرصة تعّلم كي 

 سبكينو من التفّتح بسهولة على تنمية معلوماتو يف ادلاّدة؛ 

  اكتساب مهارات تكنولوجية تيّسر لو دخوؿ سوؽ العمل.سبكينو من 
 
 

  (أنظر دليل التقويم) التقويـم .8

  مسار يتمّثل يف إصدار حكم على التعّلمات من خالؿ معطيات متحصرل عليها، زللرلة، ومفّسرة قصد ازّباذ قرار بيداغوجي وإداري.  إنّػو

ة النهائية على ػأو النهائي الذي يساىم يف ادلصادق اإلشهادي، والتكويني، التشخيصيويُبىن التعّلم من خالؿ وضع إسرتاتيجيات التقوًن: 
  ات.ػالتعّلم

 
   البيداغوجية ي والمعالجـةنيتكو ال التقويم  5.8
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 ربديد على تقتصر ال فإّّنا منو. أّما وظيفتو الرئيسة، خاّصة التقوًن التكويين، جزءا ال يتجّزأ من مسار التعّلمتعترب ادلقاربة بالكفاءات التقوًن 

 ىي دعم دلسعى تعّلم التالميذ، وتوجيو أعماؿ ادلدّرس من خالؿ ادلعاجلة البيداغوجية.  الرسوب فحسب، بل أو النجاح
 

على ذبنيد وسائل تعليم وتعّلم متنّوعة تأخذ يف  القدرة أي الفوارؽ، اعتماد بيداغوجيا التقوًن ويتطّلب والسلوكات، وادلساعي ادلعارؼ التقوًن ويشمل
عديلها احلسباف الفوارؽ الفردية للتالميذ، وسبّكنهم من النجاح دبختلف الطرؽ. ولعّل السبب الرئيس لوجود التقوًن، ىو بغرض ضبط التعّلمات وت

 وتوجيها، وتسهيل عملية تقّدـ التلميذ يف تعّلماتو. 
 

 هي ادلسار الذي ديّكن ادلتعّلم من ذباوز الصعوبات اليت تعرتض تعّلمو. ، فالمعالجة البيداغوجيةأّما 
 :وتظهر المعالجة البيداغوجية في عّدة مستويات من مخّطط إجراء التعّلم

 ، حيث تبدو مواطن الضعف لدى ادلتعّلم، أو ضعف التحّكم يف ادلعارؼ )ىذه معاجلة تقليدية(؛البسيطةالوضعية التعّلمية  بعد •

 بعد وضعية تعّلم اإلدماج، حيث يظهر ضعف ادلتعّلم يف ذبيد ادلوارد؛ •

 استخداـ ادلوارد؛بعد حّل الوضعية ادلشكلة االنطالقية ، حيث يُظهر ادلتعّلم نقصا يف  •

 يف ّناية الفصل األّوؿ وّناية الفصل الثاين، بعد نتائج التقوًن ادلرحلي الفصلي. •
 

ادلرحلة من جهة، ويهتّم من جهة أخرى  أو منهاج السنة اخلتامية احملّددة يف الكفاءات حصيلة تطّور تقدًنإىل  يهدؼ ،اإلشهادي التقويم 8.2
فإنّو  -باإلضافة إىل اعتبار النتائج كغاية يف حّد ذاهتا -ادلستعملة لبلوغ اذلدؼ ادلنشود. وإف قمنا بتحليلو وتفسًنه واإلسرتاتيجيةبتقوًن ادلسار 

 مستقبال. دلا ديكن أف حيّققو من تقّدـ يف ىذه التعّلمات االستشرافلتلميذ يف الفرتة ادلخّصصة للتعلّػم من جهة، وينظر بعٌن ا ما حّققوينظر إىل 
أو إداري رمسي تّتخذه ادلنظومة ادلدرسية ذباه التلميذ، سواء بالرتقية أو الرتتيب،  قرار إىل ربضًن ويهدؼ ّناية التعّلم، اإلشهادي يف وجيرى التقوًن

 غًن ذلك.
 ليست مهّمة التقوًن يف ادلقاربة بالكفاءات التأّكد من اكتساب ادلعلومات فحسب، بل تعمل أيضا على جعلها معلومات حيوية قابلة للتحويل

 زّنة يف الذاكرة.واالستعماؿ، ألّف النجاح يتمّيز بنوعية الفهم ونوعية الكفاءات احملّصل عليها، ونوعية ادلعارؼ ادلكتسبة، وليس بكّميتها ادلخ
 

)التقوًن ادلقارف للمدّرس والتلميذ الذي يقـو بو  الثنائي فالتقويموعليو، فإّف مشاركة التالميذ يف تقوًن أعماذلم وربليلها تكتسي أمهّية بالغة. 
 إىل اكتساهبا.ىدفاف تعّلمياف ينبغي اعتبارمها من الكفاءات اليت نسعى  الذاتي والتقويماألقراف(، 

 
 بعدين:يف ادلقاربة بالكفاءات ذو نظاـ التقوًن و 

 تقوًن مدى اكتساب ادلوارد والتحّكم فيها؛ 

 (تقوًن كفاءة ذبنيد ادلوارد واستعماذلا الناجع يف بناء كفاءات ادلواد والكفاءات العرضية.)ادلعارؼ، السلوؾ، ادلهارات 
 

 شبكات تقوديية مثل: إلجراء التقوًن يف القسم، يستخدـ ادلدّرس: التقويم شبكات 3.8
 شبكات دبعايًن التصحيػح؛  

  خاّصة بالتلميذ، وأخرى بالقسم(؛) تابعةشبكات ادلالحظة وادل 
 معايير التقويم ومؤّشراتو ( أ
 الشاملةالكفاءة  إىل بالرجوع اإلشهادي التقوًن) الكفاءة الختامية فتقوًن الزاوية يف تقييم الكفاءات. حجر المعيار يعترب المعايير: (أ.أ

 (وادللمح
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يف حاجة إىل ربديد  (أيضا التقييواث الوسيطت بغزض هزاقبت الوكتسباث والوصادقت على الوزّكبت، وبغزض تكويني وهكّوى)مرّكباتها و
 .والمؤّشرات المعايير

منتوج يتمّيز بالدقّة، ىو الصفة اليت جيب أف يّتصف هبا منتوج التلميذ:  الرأي الذي نتبّناه للحكم على منتوج.إذف ىو ومعيار التصحيح 
 واالنسجاـ، وباألصالة، ...اخل.

 معيار الحّد األدنى ومعيار النوعيـة: 
 ال يشرتط معيار فهوالنوعية جزء ال يتجػزّأ من الكفاءة، فهو الذي حيكم على التلميذ بالكفاءة من عدمها. أّما معيػار  الحّد األدنى معيار

 -على سبيل ادلثاؿ  -أداء متمّيز لقصيدة شعرية  فأصالة حّل من الحلول، أو أسلوب تحرير موضوع في التعبير الكتابي، أو .التحّكم يف الكفاءة

 معايًن نوعية تضيف لصاحبها امتيازات، لكّنها ال تعاقب التالميذ اآلخرين الذين ديلكوّنا.ىي 

 أجوبة مهّمة عن ىذا السؤاؿ، وتقوؿ: لكي ضلكمتقّدـ  » 1/2قاعدة  «القاعدة اليت تسّمى قد تحّقق:  متى يمكن أن نقول أّن معيارا 

ضلكم على احرتاـ معيار أدىن، ينبغي أف يُثبت التلميذ مرّتٌن من بٌن  زلرتمة. ولكي الدنياادلعايًن  ينبغي أف تكوف كلّ  تلميذ بالكفاءة، على
 ثالثة فحوص مستقّلة ربّكمو يف ادلعيار؛ أي أّف معّد االختبار ينبغي أف يقّدـ للتلميذ ثالث فرص لفحص كّل معيار.

 لمعايير النوعية؟ ما ىي القيمة التي ينبغي إعطاؤىا
، فإّف معايًن النوعية ال ينبغي  2/3الطبيعي أف تكوف القيمة ادلمنوحة دلعايًن النوعية زلدودة بالنظر إىل التحّكم يف الكفاءة. وحسب قاعدة  من

 النقطة اإلمجالية. (0/3) أف تفوؽ ربع 
ي صفة ىاّمة ألّّنا ذبنّبنا معاقبة التلميذ : من الصفات الرئيسة  للمعاير استقاللية بعضها عن بعض. وىاستقاللية المعايير بعضها عن بعض

 مرّتٌن على خطإ واحد.

 تتكّرر بعض ادلعايًن مرارا، وىي:المعايير الدنيا المتداولة: 
  :؟  احرـت التعليمات ىل ادلقّدـ؟ السند (أي عدـ اخلروج عن ادلوضوع) ىل يّتفق ادلنتوج مع ادلطلوبوجاىة المنتوج 

 ؟ ىل استعمل التلميذ مفاىيم ادلاّدة ومهاراهتا استعماال سليما السليم ألدوات الماّدة: االستعمال 

 :؟ ىل ادلنتوج منسجم؟ معقوؿ؟ كامل االنسجام الداخلي للمنتوج 

 

ىو معيار مدى الوضعية التعّلمية االبتدائية إّف ادلعيار الوحيد الذي يؤخذ بعٌن االعتبار يف توجيو المعايير وفق طبيعة الوضعيات التعّلمية: 
 ادلوارد.التحّكم يف 

 

 فإّف ادلعايًن )بعد التأّكد من ادلوارد( تتعّلق بػ:المشكلة،  وضعية تعّلم اإلدماج والوضعيةأّما يف 
 االستعماؿ الفّعػاؿ للموارد؛ -

 ذبنيدىا وإدماجها للحّل الوضعية ادلقرتحة؛ -

 العرضية  الواردة كمكّونات للكفاءة اخلتامية.ذبنيد القيػم والكفاءات  -

ضلصل عليو قصد احلكم  ملموس، قرينة دقيقة رمزوادلؤّشر قصد إعطائها صبغة عملية، فإّف ادلعايًن يف حاجة إىل مؤّشرات. ؤّشرات: ـالم (ب.أ
 .سلبية أو وذلا قيمة إجيابية ،معيّنةوضعية  يف ادلؤّشرات قابلة للمالحظةلذا، ف. من ادلعايًن ربّكم التلميذ يف معيارعلى مدى 

 

 عٌن من ادلؤّشرات: ديكن أف منّيز نو 
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 عندما يوّضح جانبا من ادلعيار، فيعكس وجود عنصر من عدـ وجوده، أو درجة ربقيق صفة من الصفات؛    مؤّشر نوعيّ  

 بعدد أو نسبة أو حجم.عندما يقّدـ توضيحات عن مدى ربقيق معيار من ادلعايًن، فيعرّب عنو حينئذ مؤّشر كّمي  

 
 بالمعايير  نماذج من شبكات التقويم

 المؤّشرات
 المؤش ـر  ج المؤش ـر  ب المؤش ـر  أ المعاييـر

    3المعيـار 

    2المعيـار 

    3المعيـار 
 

 المؤّشرات
 المعاييـر

 المؤش ـر  ب المؤش ـر  أ

   وجاهـت الونتــوج:   3المعيـار 

    اّدةــاالستعوال السلين ألدواث الو:   2المعيـار 

   وجــي للونتـلـام الذاخـاالنسج:   3المعيـار 

   هعيــار النوعيــــــت:   4المعيـار 
 

 أدوات التقويـم 4.8

وضعيات مرّكبة بادلنظور التقوديي لكفاءات التلميذ، االختبار التقوديي ىػو وضعية أو عّدة وضعيات إدماجية ) ار التقويمي:باالخت ( أ
 يثبت من خالذلا كفاءتو.  حيث ( هتدؼ إىل تقوًن كفاءات التلميذوليست معّقدة

 وىي ثالث: لرئيسة منهااوتستجيب ىذه الوضعيات لعّدة شروط، نذكر 
 ؛تناسب الكفاءة ادلستهدفة بالتقوًنأف  •

  ؛ذات داللة بالنسبة للتلميذ، أي ربّفزه على العملأف تكوف 

  إجيابيػةربمل قيما أف. 

عمى الوضعيات المشكمة التقويمية أن تتكف ل مرك بة أو مرك بات الكفاءة الختامية المستيدفة، كما ينبغي أن تحتوي 
 عمى معيار أو معايير التقويم.  

 د عليها التلميذ.من الوضعيات، ومستعملة خالؿ التعّلم، أي تعوّ عائلة إىل  تنتميكّل وضعية تقوديية جيب أف تكوف إدماجية، كما جيب أف 
 

خاّصة بالتلميذ، ) تابعة؛ شبكات ادلالحظة وادلتقودييةإلجراء التقوًن يف القسم، يستخدـ ادلدّرس شبكات دبعايًن شبكات التقويم: ( ب
 .وأخرى بالقسم(
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 (ُتكي ف وفق كل  ماد ةشبكة تقويم التمميذ ) 

 Xالتمميذ    غير متحّكم فييا متحّكم فييا جزئيا متحّكم فييا

X (3)    3الكفاءة الختامية 

X (3)  X (3)  2الكفاءة الختامية 

 3الكفاءة الختامية    

 X (2)   4الكفاءة الختامية 

 X (2)  ……. 

 X (2)  ……. 

    

  X (3)  3الكفاءة الختامية 

X  (3)  2الكفاءة الختامية    

X  (3)  3الكفاءة الختامية    

  X (3) أخرى 

 

 

 نموذج من شبكات متابعة التمميذ
6التقويم  5التقويم   4التقويم   3التقويم   2التقويم    شبكة التطّور السنوية  Xالتمميذ  5التقويم  

 3الكفاءة الختامية  3 3 3 2 2 3

 2الكفاءة الختامية  1 1 2 2 3 3

X X 3 3 3 3  3الكفاءة الختامية 

 4الكفاءة الختامية  2 2 1 2 2 3

2 2 1 2 2 2 ……. 

 3الكفاءة الختامية  2 1 1 2 1 2

 2الكفاءة الختامية  2 1 1 2 2 3

X X 3 2 1 1  3الكفاءة الختامية 
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 أخــرى      

 
 نموذج من شبكات متابعة القسم

3التقويم التكويني  2التقويم التكويني   5التقويم التكويني    بطاقة متابعة التعّممات والمعالجةالقسم ج:  
 عدد التالميذ عدد التالميذ التالميذعدد 

 هستىي التحّكــن 0 1 2 0 1 2 0 1 2

 3الكفاءة الختامية          

 2الكفاءة الختامية          

 3الكفاءة الختامية          

 4الكفاءة الختامية          

         ……. 

 3الكفاءة الختامية          

 2الختامية  الكفاءة         

 3الكفاءة الختامية          

 أخــرى         

   
 ممّيزات الفترة االنتقالية

 
" عمى تكديس المعمومات والحفظ واالسترجاع، واستنساخ الحمول النموذجية. لكن   يعتمد نظام تقويم " الكالسيكي

االنتقال منو إلى نظام تقويمي  يعتمد عمى التجنيد واالستخدام الناجع لممعارف المتحك م فييا، ال يمكن أن يتم  بصفة 
 فظ ة مباشرة، بل يتطم ب المرور عبر فترة انتقالية تأسيسية.

مكانة ىام ة لإلدماج واستخدام المعارف )وضعيات إدماجية،  ةالتعم م خالل ىذه الفترة االنتقاليينبغي أن يخص ص 
( في وضعيات تقويمية إدماجية. وىذا ال يمنع من القيام بمراقبة ...حل  وضعيات مشكمة من مختمف األنماط، 

 مستمر ة لممعارف المكتسبة باألشكال المعيودة من قبل.          
 
  األصالة... االنسجاـ، والوضوح، الدقة التلميذ: منتوج هبا يّتصف أف ينبغي اليت النوعية ىو التصحيح معيار يار:المع( ج

 

  كفاءة التلميذ. على للحكم ادلعتمد الشرط ىو  األدنى  الحدّ  معيار 
، سبنح نوعيةنّص مثال، تعترب معايًن  وأسلوب ربرير األصيل فاحللّ ، فهو معيار ال يعاقب اإلنتاج الذي ال يتوفّر فيو. النوعيةأّما معيار 
 .ال تعاقب من مل حيّققها. تقييم ادلنتوج، لكّنها إضافة يف صاحبها
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هناهج هرحلت التعلين االبتذائي                                        الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت       

 28  6102  -وزارة التربية الوطنية  
 

 كشف النقاط المدرسي الفصمي )الطور األّول االبتدائي(
 اسم ولقب التلميذ: السنـة: الفصل الدراسي:

 كشف عن اكتساب الكفاءات

  رأي التلميذ في نتائجو رأي المدّرس في نتائج التلميذ والنقطة

 مستوى التحّكم ممتـاز جيّـد متوّسط ضعيف الرأي النقطـة

 

 الكفاءة الشاملة: اللغـة العربيـة     
 1 ادليػداف      
 2ادليػداف       

 3ادليػداف       

 4ادليػداف       

 

 الشاملة: الرياضيـات الكفاءة     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 3ادليػداف       

 4ادليػداف       

 
 الكفاءة الشاملة: التربية اإلسالمية     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 
 الكفاءة الشاملة: التربية المدنية     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 
 الكفاءة الشاملة: ت. العلمية والتكنولوجية     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 
 الكفاءة الشاملة: التربية التشكيلية     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 
 الكفاءة الشاملة: التربية الموسيقية     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 
 الكفاءة الشاملة: التربية البدنية والرياضية     
 1ادليػداف       
 2ادليػداف       

 المجمــوع 
 ...ُيجرى العالج البيداغوجي في بداية الفصل الموالي إذا كان المجموع أقّل من 

 رأي المعلّـم: التاريخ والتوقيع:
 رأي رئيس المؤّسسة: التاريخ والتوقيع:

 توقيع الولـّي:
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هناهج هرحلت التعلين االبتذائي                                        الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت       

 29  6102  -وزارة التربية الوطنية  
 

 كشف النقاط المدرسي السنوي )الطور األّول االبتدائي(   
 الفصل الدراسي: السنـة: اسم ولقب التلميذ:

 كشف عن اكتساب الكفاءات 
 رأي المدّرس في نتائج التلميذ والنقطة رأي التلميذ في نتائجو 

 النقطـة الـرأي ضعيف متوّسط جيّـد ممتـاز مستوى التحّكم 

      الشاملة: اللغـة العربيـة الكفاءة

 
       1الميـدان 
       2الميـدان 
       3الميـدان 
       4الميـدان 

      الكفاءة الشاملة: الرياضيـات

 
       1الميـدان 
       2الميـدان 
       3الميـدان 
       4الميـدان 

      الكفاءة الشاملة: التربية اإلسالمية
       1الميـدان  

       2الميـدان 
      الكفـاءة الشاملـة: التربيـة المدنيـة

       1الميـدان  
       2الميـدان 

      الكفاءة الشاملة: ت. العلمية والتكنولوجية
       1الميـدان  

       2الميـدان 
      الكفاءة الشاملة: التربية التشكيلية

       1الميـدان  
       2لميـدان 

      الكفاءة الشاملة: التربية الموسيقية
       1الميـدان  

       2الميـدان 
      الكفاءة الشاملة: التربية البدنية والرياضية

       1الميـدان  
       2الميـدان 

  المجمــوع
  القرار السنوي المجموع مستوى اكتساب الكفاءة الشاممة

  ... مـن أكثـر    التاريخ، وتوقيع المدّرس ورئيس المؤّسسة 
 

 ... و  ...بيـن  االنتقــال
 ...و  ...بيـن    

 االنتقـال، مع المعالجة البيداغوجية في بداية الفصل األّول ...و  ...بيـن  

 توقيع األولياء 
 

 ...أقـّل من 
 

 إعادة السنـة
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