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 دخـلم
 ناىج المدرسية ال تّتصؼ بالجمود، وأّنيا تخضع دوريا إلى:مف األمور المسّمـ بيا عالميا أّف الم

 ظرفية في إطار التطبيؽ العادي لممناىج؛ تتعديال -

 )تحييف في بعض األحياف( معارؼ أو مواّد جديدة يفرضو التقّدـ العممي والتكنولوجي ؛إدراج  -

 التوجييي؛تعديالت تقتضييا أحكاـ القانوف  -

 إدخاؿ تحسينات عف طريؽ: -

 الختيارات المنيجية وتعميقيا،تعزيز ا 

  مقاربة نسقية شاممة بعد التمّكف مف تحديد مالمح التخّرج مف المرحمة والطور، وذلؾ قصد معالجة
 سمبيات تمؾ المناىج المعّدة في عجالة ، وسنة سنة، وبمواقيت غير مستقّرة.  

  ميـام المدرسة. 1
لممدرسة في كّؿ المستويات التعميمية. ولكونيا ترتبط بمسار  الغاية العميا لقد كانت ومازالت التربية والتعميـ 

مستمّر يتوّلد منو منتوج دائـ البناء واليدـ، وفي اّتصاؿ بعالـ دائـ التطّور، فإّنيا تحيؿ إلى مكّوف مزدوج: 
ويعمؿ عمى  أخالقي وفكري. ففي التعميـ يتوّجو المدّرس إلى المتعّمـ، ويسائؿ المنيجّية؛ وفي التربية يقصد الفرد

تكوينو. وعندما نعمؿ عمى ىذا المسار المزدوج: التربية/ التعميـ )وىو أساس صفة المجتمع(، فإّف الشخص 
 متعّمـ يتمّقف، وفرد ينبني في آف واحد.  

 اآلتية: الغايات، لممدرسة 3880يناير  32المؤّرخ في  80-80، حّدد القانوف التوجييي رقـ التربية في مجال 1.1

 وترسيخ وحدة األّمة بترقية وحفظ القيـ المتصمة باإلسالـ، والعروبة  الشخصية الجزائرية رسيخت
بانتمائو إلى ىوية تاريخية جماعية، مشتركة ووحيدة  «واألمازيغية. وبذلؾ، فإّنو ينبغي توعية التمميذ 

التعّمؽ بالجزائر  «يولد وتنمية لديو؛ »الوطني الشعور«وتجذير؛ »والتي تكّرسػيا رسميا الجنسية الجزائرية
 ؛    »، وبالوحدة الوطنية وسالمة أراضيياوالوفاء ليا

 نسجاـ االجتماعي والوحدة الوطنية( الؿ ضامف لأفض)الديمقراطية  ثقافة خالؿ مف المواطنة عمى التكوين
واإلدراؾ  بصفة تساعدىـ عمى الفيـ األفضؿ والتقدير األكبر ألىّمية المساىمة الفّعالة في الحياة العاّمة،

 األوسع لمتربية المدّنية؛

 العممي والتكنولوجي التوّجو ذات التعميـ بترقية وذلؾ ،العالمية التطّورية الحركة واالندماج في التفّتح» 
عف طريؽ تنمية تعميـ المغات  » المدرج في إشكالية التكويف الروحي واكتساب المعارؼ والميارات

، وذلؾ »( في لغتيف أجنبيتيف)نياية التعميـ األساسيئري مف التحّكـ التمميذ الجزا قصد تمّكف «األجنبية
 بجعؿ نظامنا التربوي في سياؽ أنظمة تربوية أخرى؛

 الذي  »كّؿ الشّباف الجزائرييف مف التعميـ اإللزامي والمّجاني «الذي يمّكف  تأكيد مبدأ ديمقراطية التعميم» 

نشاء محيط مالئـ لتربية دائمة مدى الحياة ،بدرجة كبيرةة ظاىرة األّمي يمّكف مف تراجع  ؛»وا 

 التنمية الكّمية لممتعّمـ واستقالليتو، وكذا  مقاربات تفّضؿ « باعتماد وترقيتيا البشرية إعطاء قيمة لمموارد
 .»اكتساب كفاءات وجيية متينة ودائمة

 لممدرسة:  وظائف، حّدد القانوف ثالث الغاياتإطار ىذه في 
 تربوية؛  وظيفة تعميمة  -    
 ة االجتماعية؛نشئوظيفة الت -    
 وظيفة تأىيمية.   -    
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ـّ اآلتية:لممدرسة  ،التعميمية التربوية الوظيفة  1.2  الميا
 ضماف لكّؿ التالميذ تعميما ذا نوعّية يحّقؽ العدالة، واالزدىار الكّمي المنسجـ والمّتزف لمشخصية؛ 

 ة العاّمة، ومف المعارؼ النظرية والتطبيقية الكافية توفير إمكانية اكتسابيـ مستوى جّيد مف الثقاف
 لالندماج في مجتمع المعرفة؛ 

  تمكينيـ مف اكتسػاب معارؼ في مختمؼ مجاالت المواّد، والتحّكـ في األدوات الفكرية والمنيجية
 لممعرفػة، خاّصة تمؾ التي تيّسػر التعّممات المبنية؛

  ذات الطابع العممي واألدبي والفّني، وتكييفيا بصفة دائمة إثراء ثقافتيـ العاّمة بتعميؽ التعّممات
 مع التطّورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمينية.

لممدرسة ميّمة تربية التالميذ عمى احتراـ القيـ الروحية واألخالقية والمدنية ، ة االجتماعيةنشئالتفي  1.2
التي تعتب الخمية األولى في  بالتعاوف مع األسرةلممجتمع الجزائري، وكذا قواعد الحياة في المجتمع 

 المجتمع.
 : ، يمكن أن تحّدد األىداف اآلتيةوبيذه الصفة

 تنمية الطبع المدني لمتالميذ؛ -
 منح تربية وتعميـ منسجميف مع حقوؽ الطفؿ وحقوؽ اإلنساف؛ -
 ّمية العمؿ؛ىتوعية األجياؿ الشاّبة بأ -
 تمع بتعميميـ قواعد العيش مع الغير؛تحضير التالميذ لمحياة في المج -
 تكويف مواطنيف يتحّموف بروح المبادرة واالبتكار.  -

 األساسيةتوفير المعارؼ والكفاءات ب، لممدرسة ميّمة االستجابة لمحاجات األساسية لمتالميذ في التأىيل  1.2
 التي تمّكنيـ مف:

 استثمار المعارؼ والميارات التي اكتسبوىا استثمارا عمميا؛ -
 طموحاتيـ؛أو الحصوؿ عمى منصب شغؿ يناسب قدراتيـ و  ،تابعة تكويف عاؿ أو مينيّ م -

 التكّيؼ بصفة دائمة مع تطّور الميف، والتغّيػرات االقتصادية والعممّية والتكنولوجّية؛ -

 التجديد والمبادرة؛ -

 مواصمة الدراسة، أو القياـ بتكويف جديد بعد تخّرجيـ مف المنظومة التربوية.   -

 بادئ المؤّسسة لممناىج الم. 2
المنياج التعميمي ىو بنية منسجمة لمجموعة مف العناصر المنّظمة في نسؽ تربطيا عالقات التكامؿ المحّددة 

عداد بوضوح. يربط األىداؼ المقصودة بالوضعيات منطؽ  عمى أّي منياج يقتضي بالضرورة االعتماد وا 
 وبقدرات كذلؾ باإلمكانيات البشرية والتقنية والماّدية المجّندة،وربطيا  لتجسيدىا، المعتمدة واألساليب والمضاميف

 المتعّمـ وكفاءات المعّمـ. 
 ويعتمد بناء المنياج عمى احتراـ المبادئ اآلتية:

 أي بناء مناىج لممرحمة التعميمية؛الشمولية:  -

 أي وضوح العالقة بيف مختمؼ مكّونات المنياج؛ االنسجام: -

 ة التكّيؼ مع ظروؼ اإلنجاز؛أي قابمي قابمية االنجاز: -

 أي السعي إلى تحقيؽ التنسيؽ بيف األىداؼ التكوينية لممناىج والحاجات التربوية.الوجاىة:  -

ـّ المدرسة المعدّ  حضريست إعداد المنياج أف التي يقتضييا ومف األمور  جّيدا ىيكمة ويدرؾ ذىنو، في ميا

 عمى محطات اإلعداد، يحتوي طويؿ مف تيجة مسارن الدراسية. فالمنياج ىو المسارات وتنظيـ المنظومة
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لممناقشة والتشاور والتحرير. أّما وثائؽ التأطير الموّجية لو، فيي القانوف التوجييي لمتربية والمرجعية العاّمة 
 لممناىج.

وتتمّخص المبادئ المؤّسسة لممناىج في ثالثة جوانب: األخالقي، الفمسفي )اإلبستيمولوجي(، المنيجي 
 داغوجي.     والبي

ة التربوية ػيشّكؿ اختيار القيـ ووضعيا حّيز التطبيؽ أّوؿ مصدر لتوجيو المنظوم :األخالقي الجانب 1.2
 ـ.ػوغاياتيا، وطبيعة المناىج واختيار مضامينيا وطرائؽ التعمّ 

كّؿ التربوية الجزائرية عمييا واجب إكساب  المنظومة ما جاء في المرجعية العاّمة لممناىج، فإفّ  حسبو  
وطني وعالمي(، تشّكؿ وحدة منسجمة ف )ػة بالقيـ ذات بعديػالؽ المتعّمقػـ قاعدة مف اآلداب واألخػمتعمّ 

 بفعؿ: متناسقة

 

، تعزيز عممية إكساب مجموعة مف قيـ اليوّية الوطنية المرجعية )اإلسالـ العروبة واألمازيغية( التي أّوال •
   ري؛الجزائ »جزائرية «تشّكؿ بانصيارىا المتفاعؿ 

 : تعزيز عممية اكتساب القيـ العالمية األكثر خصوبة في أبعادىا اإلنسانية، والعممية، والثقافية.ثانيا  •

 وفي مجاؿ قيـ اليوّية الوطنية، فإّف الكفاءات المستيدفة يجب أف تنّمي لدى المتعّمـ:
روح العدؿ، يمة لإلسالـ)تربية إسالمية قاعدية تعمؿ عمى تنمية سموؾ فردي وجماعي يتماشى والقيـ النب 

(، باإلضافة إلى تعّمـ القرآف الكريـ والنظافة والّصّحة، والتضامف، وحّب العمؿ واالجتياد، والنزاىة، والتسامح...
 الشريؼ؛النبوّي والحديث 

معالـ التمميذ، وتكسبو  ىوّية في بناء تساىـ التي واألمازيغية والعروبة اإلسالـ في اليوّية المتمّثمة تعزيز قيـ 
 تمّكنو مف فيـ انتمائو إلى مجتمع يتقاسـ معو قيما مشتركة.

ال تنفصؿ تنمية ىذه القيـ وتعزيزىا المنسجميف عف بعدىا العالمي المتعّمؽ بحقوؽ اإلنساف، والمواطنة، 
ت التي . فيمكف لكّؿ ماّدة أف تقّدـ لمتمميذ العديد مف النشاطاتيا الطبيعية والثقافيةوالحفاظ عمى الحياة وبيئ

، واالستفادة منيا وتعزيزىا. كما تمنحو أيضا فرصة إثراء بشكؿ يالئـ السياؽ تمنح فرصة تجنيد ىذه القيـ
 ثقافتو وتحضير نفسو لمقياـ بدور نشيط في مجتمع ديمقراطي.  

   

ـّ أساسا خالؿ تعّمـ كّؿ ماّدة. لكّف ىذه المواّد  إّف اكتساب وتنمية ىذه القيـ ككفاءات عرضية ينبغي أف يت
تقاف العمؿ والتسامح والتضامف، فإّف لبعضيا دورا ىاّما في تحصيؿ  إف اشتركت في تنمية روح النزاىة وا 

ىذه القيـ، كما ىو شأف التربية اإلسالمية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا عمى وجو الخصوص، ألّف 
 ذه المواّد.  القيـ لدييا تغّطي بدرجات مختمفة جزءا كبيرا مف كفاءات ى

 في التعميـ اإللزامي، ينبغي أف ينّمي اكتساب ىذه القيـ المعارؼ والسموكات اآلتية: 
 تعزيز ىوّيتو وتنمية شخصيتو في إطار قيـ اليوّية الوطنية المرجعية، وكذا نمّو استقالليتو؛  •

 واحتراـ الحياة؛ تنمية القيـ الخمقية التي تستمزميا، مثؿ روح الصدؽ والحّرية والعدؿ، والنزاىة •

 التعّمؽ بالموروث الحضاري بكّؿ أشكالو )الماّدي وغير الماّدي(؛ •

روح االحتراـ في العالقات االجتماعية التي تربطو باآلخريف )أطفاال وراشديف( عمى أساس االنتماء  •
 إلى الجماعة المدرسية، والمحّمية، والوطنية والعالمية؛

واالجتماعية،  السياسية المؤّسسات عمؿ وعف والديمقراطية، نسافاإل وحقوؽ المواطنة عف معارؼ اكتساب •
وعف التنمية المستدامة... وىي معارؼ تترجـ إلى سموكات تنّمي وتبرز معنى حقوؽ المواطف وواجباتو؛ وىذا 

 يتطّمب بالطبع االلتزاـ النشيط وروح المسؤولية إزاء المجتمع والمصمحة العاّمة؛  

 التعاوف والتسامح في مختمؼ المستويات: المحّمي، والجيوي، الوطني الشامؿ؛معنى الواجب والتضامف و  •
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 اكتساب طرائؽ العمؿ الدقيؽ الناجع مف خالؿ تثميف الجيد واحتراـ الوقت واآلجاؿ، والبيئة؛ •

   الروح الجمالية والفّنية.   •

 )اإلبستيمولوجي(  الفمسفي الجانب 2.2
الدراسية ترتكز عمى بعدىا اإلبستيمولوجي، وتستند إلى روابط  إّف محتويات التعميـ والتعمّػـ في البرامج

 وظيفية وعممية، كتمؾ التي تتعّمؽ بتنظيـ وترسيخ المنظومة والمعارؼ المييكمة التي نمّخصيا في: 
والمبادئ والطرائؽ  المفاىيـ تفّضؿ أف بؿ ينبغي المعارؼ، تتجّنب تكديس أف التعميمية المحتويات عمى •

 ّدة، والتي تشّكؿ أسس التعّممات وتيّسر االنسجاـ العمودي لممواّد المالئـ ليذه المقاربة؛المييكمة لمما
 

وضع المعمومات في خدمة عممية تنمية الكفاءات، مّما يؤّدي إلى اعتبار ىذه المعمومات كموارد في  •
رفة المشار إلييا خدمة الكفاءة. وعميو، فإّف ىذه الموارد ينبغي أف تغّطي مختمؼ المياديف وطبيعة المع

 آنفا؛
 

االنسجاـ الخاّص بالماّدة أف يوّفؽ بيف مراحؿ النمّو النفسي لممتعّمـ، مع األخذ في الحسباف عمى  •
 تصّوراتو )تمّثالتو( كما ندركيا في حاليا اآلنية لمعارفنا؛

 
عف ،  فتبحث بذلؾ واحد فّؾ عزلة برامج المواّد بعضيا عف بعض وجعميا في خدمة مشروع تربويّ  •

 ؛تشارؾ وتقاطع بيف برامج مختمؼ المواّد، خاّصة تمؾ التي تنتمي إلى  نفس العائمة
 

 يجب أف تترجـ التغييرات المعتمدة البعد المزدوج المتمّثؿ في غرس القيـ الوطنية والتفّتح عمى العالـ. •
 

 :والبيداغوجي المنيجيالجانب  3.2

 يكمة ودرجة مف النسقية عمى مستوىرتكز مستوى التدّخؿ المنيجي عمى ىي: المنيجي الجانب  
تصّور التفاعالت بيف مخّططات التعّمـ التي تتطّمب درجة أعمى مف االنسجاـ وقابمية التطبيؽ، أال وىو 

 المنياج.  
يتعّدى مجّرد إطار تعميمي ضّيؽ وغير عممي، وذلؾ  -أي النسقي –وبذلؾ، فإّف اإلطار المنيجي الجديد 

ت والممارسات التي يستوجبيا مدخؿ المناىج بالكفاءات )وىو ليس مسعى مرفّيا بالتكّفؿ الناجع بالفرضيا
 فحسب، بؿ بنوّي اجتماعي عمى وجو الخصوص(.

وبالفعؿ، فإّف المناىج تحّدد مضاميف تعميميا وفؽ الغايات التربوية وأىداؼ التعّمـ. فيي تصؼ الوسائؿ 
وكات المنتظرة مف المتعّمـ. باإلضافة إلى ذلؾ، فإّف التي تمّكف مف تحقيؽ تمؾ األىداؼ وفؽ المساعي والسم

 تقييـ المناىج يتعّمؽ بأىداؼ محّددة بوضوح.
 (.ادلستوى التقين(، وجزئي )تسيري الرتبية(، وسيط )السياسة الرتبويةويتحّدد المنياج عمى ثالثة مستويات: كّمي )

 didactique ميقة لكيفية التدّخؿ التعميمي وال شّؾ أّف تكريس النمط العممي لممنياج يقتضي إعادة ىيكمة ع
 والبيداغوجي، وكذا أنماط التسيير اإلداري والتقني لممؤّسسات التعميمية.

عداد  وعمى ىذا المستوى المنيجي، فإّف المرجعية العاّمة لممناىج )وىي وثيقة توجييية تؤّطر تصّور وا 
 -وىو يشمؿ برامج كّؿ المواد –تؤّكد أّف المنياج وجية(االستراتيجيات البيداغ المناىج وتكييفيا، باإلضافة إلى
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ىو اإلطار الموّحد الذي يحّقؽ تقارب األىداؼ مف أجؿ ممارسة القيـ. فالمرجعية ىي التي تضع اإلطار 
 المفاىيمي لممنياج، كما تشّكؿ أيضا اإلطار الذي يحّقؽ تقارب غايات المنظومة.

 وبيذا المنطؽ، ينبغي:
لخاّصة بالمواد المعنية، ال سيما في المجاؿ المعرفي والمنيجي، وفي المجاؿ التجريبي تحديد الكفاءات ا -

 الذي ينبغي تفضيمو نظرا الرتباطو بالحياة االجتماعية والمينية. ىذا مف جية؛ 

ومف جية أخرى، تحديد التقاطعات )أو التشاركات( الضرورية لبناء المنياج في حّد ذاتو، المتمّثمة في  -
 المتعّمقة بالتعّممات األساسية: المغة العربية، الرياضيات، المغة األجنبية األولى.            المسائؿ 

  البيداغوجي الجانب 

المطّبقة تّركػز عمى الكفاءات والتعّممات المبنية كمبدأ تنظيمي لممناىج. فوضعيا  إّف االختيارات اإلستراتيجية
 مخّطط التعّمـ لتنمية الكفاءة إجراء بة النسقية لممضاميف والنشاطات )حّيػز التطبيؽ كّمو يتمّثؿ في بناء المقار 

séquences (، والتعّمؽ في تحميؿ وضعيات صّفية )في القسـ( تتطّمب مجموعة مف اإلمكانيات التعميمية
 تمتمؾ موارد...    والبيداغوجية )المشروع البيداغوجي، الزيارات الميدانية، استظافة أشخاص

 االجتماعية.، والبنوية البنويةالنظرية المعرفية، و  المستوحاة مف بالكفاءات المقاربة عمى ترتكزالجديدة ىج المناو 
  بالكفاءات ؟ لماذا اعتمدت المقاربة(  أ

البنوية االجتماعية المحور الرئيس لممناىج الجديدة، وذلؾ و  النظرية المعرفيةعمى  ؿ ىذه المقاربة المؤّسسةػتشكّ 
تنظر إلى التعّمـ عمى أّنو مسػارات  النظرية المعرفيةفإذا كانت   دراؾ نقائص المقاربة باألىداؼ.ػستبغرض ا

ّدـ االستراتيجيات التي تمّكف تق البنوية االجتماعيةمعرفية داخمية تمّكف المتعّمـ مف التفاعؿ مع بيئتو؛ فإّف 
تيح لو فرصة تقديـ مساىمتو في مجموعة مف وتوضعيات متفاعمة وذات داللة،  المتعّمـ مف بناء معارفو في

 أّما البنوية، فيي تؤّكد عمى أىّمية بناء المعارؼ.  أقرانو. 
ّّ   :بالكفاءات  المقاربة خصائص أىمّ ( ب المتمّثؿ في المقاربة بالكفاءات ىو  الجديد ىذا التوّجو يمّيز ما أىـّ

 لحّؿ مجموعة مف الوضعيات المشكمة المنتمية إلىإمكانية أف يجّند المتعّمـ مجموعة مف الموارد المندمجة 
 عائمة واحدة. 
الذي  التعميم منطق( عمى الذي يرّكز على التلميذ وردود أفعاله يف مواجهة وضعيات مشكلة)منطق التعّممإّنيا تفّضؿ 

 يعتمد عمى تحصيؿ المعارؼ والمعمومات فقط.  
البحث عف المعمومة، تنظيـ وضعيات وتحميميا، إعداد ) ؼويدّرب المتعّمـ في المقاربة بالكفاءات عمى التصرّ 

 مف خالؿ وضعيات مشكمة مختارة كمشكالت يواجييا في الحياة. (فرضيات، تقويـ حموؿ...

 ال ترّكز عمى المحتويات والمسارات فحسب، بؿ عمى تجنيدىا الوجيو والمدمج أيضا  التعّممية فالوضعيات وبذلؾ

 التكويني لمتقويـ وسند تعّممي كسند التالميذ عمى المقترحة الوضعيات تعّقد الؿاستغ وعمى مشكمة، وضعيات في

وال تختصر ىذه المقاربة مسار التعّمـ في تكديس المعارؼ مف مختمؼ المواد، بؿ تجعؿ منيا واإلشيادي.  
 أدوات لمتفكير والتصّرؼ في المدرسة وخارجيا، أي أّنيا تجعؿ المعارؼ حّية.  

ُتعّرؼ الكفاءة عمى أّنيا القدرة عمى استخداـ مجموعة منّظمة مف المعارؼ والميارات : كفـاءةتعريف ال( ج
إنّها القدرة على التصّرف المبني على تجنيد واستعمال مجموعة  «والمواقؼ التي تمّكف مف تنفيذ عدد مف المياـ. 

( لحّؿ وضعيات فكرية، مواقف شخصية...معارف مكتسبة، حسن التصّرف، قيم، قدرات ) ناجعا من الموارد استعماال
 .» مشكمة ذات داللة
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ؿ، لكّنيا ال تشّكؿ غاية في حّد ذاتيا. يم  أّف المعارؼ )محتويات البرامج( لـ تُ  تعريؼويّتضح مف ىذا ال
  .كموارد لكونيا مف مرّكبات الكفاءة »كأداة « أو كمورد »النفعية «صفتيا لخاّصة  وتستعمؿ

 الكفاءات العرضيةكفاءات الماّدة و  (د
 ىي الكفاءات التي يكتسبيا المتعّمـ في ماّدة مف المواد الدراسية، وتيدؼ إلى التحّكـ في  كفاءات الماّدة

 المعارؼ، وتمّكنو مف الموارد الضرورية لحّؿ وضعيات مشكمة. 

ية التعّممية الذي كفاءة تكتسب مف خالؿ الماّدة، وتتحّقؽ مف خالؿ المسعى التدّرجي لمعممالكفاءة الختامية 
يربط مقاصد الغايات بالممارسة في القسـ، والتعبير عف جزء مف مالمح التخّرج مف المرحمة والطور. لكّنيا 
تّتسـ في صياغتيا بالعموـ واالندماج، األمر الذي ال يمّكنيا مف بناء وحدات أو مقاطع تعّممية: فيي تربط 

اقصة في الجانب العممي عمى مستوى الممارسة في القسـ. المعنى المتواصؿ في المالمح، لكّنيا تبقى ن
 ينبغي أف ُتصاغ الكفاءة الختامية ومرّكباتيا بشكؿ يجعميا قابمة لمتقييـ.

(، وذلؾ قصد إبراز مرّكبات الكفاءة الختامية) مرّكباتولألسباب المذكورة آنفا، تجّزأ الكفاءة الختامية إلى 
 لتي يمكف ُتربط بيا األمور اآلتية:أىداؼ التعّمـ القابمة لمتحقيؽ، وا

 مضاميف )محتويات( الماّدة المتعّمقة بيا كموارد في خدمة الكفاءة؛ -

 الوضعيات التي تمّكننا مف تحقيقيا كوحدات تعّممية؛ -

كّميا أو جزئيا في تقييـ الكفاءة الختامية مف الوضعيات التي تمّكننا مف تقييميا كمرّكبات، ومف إدماجيا  -
  مشكمة إدماجية.خالؿ وضعية 

 :والمساعي الفكرية والمنيجية المشتركة بيف مختمؼ المواد، المواقؼو  القيـ تتكّوف مف الكفاءات العرضية 

 .والميارات والقيـ التي نسعى إلى تنميتياأثناء بناء مختمؼ المعارؼ  استخدامياو التي ينبغي اكتسابيا 
مختمؼ المواد أكثر، كاف نمّوىا أكبر. كما أّف الربط بيف كّمما كاف توظيؼ الكفاءات العرضية وتحويميا إلى 

 .اإلدماجوفي تدعيـ نشاطات  فّك عزلة الماّدةكفاءات الماّدة والكفاءات العرضية يساىـ في 
المواّد األّولية الضرورية لبناء الكفاءات، وتتكّوف مف المعارؼ المكتسبة في المدرسية وخارج  ، فييالمواردأّما 

 مف القيػـ والمساعي...المدرسة، و 
ويشّكل اختيار القيم والعمل هبا أّول مصدر لتوجيه  «كما أسمفنا الذكر،  ىـ( مكانة القيـم في المقاربة بالكفاءات:

  .» ادلنظومة الرتبوية وغاياهتا، وطبيعة ادلنهاج، واختيار ادلضامني التعليمية ومنهجيات التعّلم
  في: ء المنياج لدليؿ عمى أىّميتيا، إذ نجدىاإّف وجود القيػـ في مختمؼ مراحؿ بنا

 المبادئ المؤّسسة؛ 

 مالمح التخّرج؛ 

 ( المصفوفة المفاىيميةمخّطط الموارد لبناء الكفاءة )؛ 

 الجدوؿ الممّخص لممنياج؛ 

 مرّكبات الكفاءات الختامية؛ 

 مياديف المواد؛ 

 الوضعيات المشكمة التعّممية؛ 

 مية. الوضعيات اإلدماجية التقوي 

 . مكـّونات المنياج3

ىي الترجمة المفّصمة في شكؿ كفاءات شاممة )منتوج التكويف( لمممّيزات النوعية التي  مالمح التخّرج: 1.3
 حّددىا القانوف التوجييي كصفات وخاّصيات كّمفت المدرسة بميّمة تنصيبيا لدى جزائري الغد.

 اد المنياج الدراسي. وىي منّظمة بكيفية تجعؿ المناىجإّنيا مجموعة بإمكانيا أف تقود وتوّجو عممية إعد
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والمسارات الدراسية تمتـز بالمبادئ اإلستراتيجية والمنيجية التي تجعميا أكثر قابمية لمتطبيؽ، وتّتسـ باالنسجاـ 
 القيػػـ؛  .وتنتظـ ىذه الممّيزات حوؿ المحاور اآلتية:  الداخمي.

 العرضية؛ الكفاءات . 

 د.كفاءات الموا . 

إّف تحديد المالمح وتفصيميا مف المستوى الشامؿ إلى المستوى السنوي يمّكننا مف اجتناب تكديس البرامج 
 .اوأفقي االسنوية، ويجعميا أكثر تناسقا وتنظيما وتكامال، فيتحّقؽ بذلؾ االنسجاـ المنياجي عمودي

يات المدرسة التي حّددىا القانوف استُنبطت مف غاقد مالمح التخّرج في إطار مقاربة شاممة نسقية، فإّف 
 .2002يناير  23لمتربية الصادر في  التوجييي

الراسخة في الرىانات االجتماعية واآلخذة في الحسباف النَّز عات الياّمة التي تحّوؿ المجتمع،  ىذه المالمح
سي ونظاـ التقويـ عبر في انسجاـ مع ىيكمة النظاـ المدر ة نّظمفيي م .إطارا إلعداد المناىجفي الحقيقة  تشّكؿ
 مممح التخّرج الشامؿ؛ .  في:الدراسي ؿ المسار ػكام

 مممح التخّرج مف الماّدة حسب: المرحمة التعميمية، الطور، والسنة. . 
المواطف النموذجي الذي تقع  –في الوقت نفسو  –الجزائرية، كما تصؼ ة لممدرسة حّددالمتترجـ الغايات  ياإنّ 

ىذه العناصر ىي األغراض التعّممية التي تتمحور حوليا النشاطات  فإفّ  وعميو، كوينو.مسؤولية ت عاتقيا عمى
)مراحؿ، أطوار،  لممدرسة. وترجمتيا وىيكمتيا في شكؿ كفاءات شاممة وفؽ نظاـ المدرسة البيداغوجية

 (.انظر المخّططيف الموالييفإنجازىا تدريجيا. ) وسنوات( سيمّكف مف
 بعض التعـاريف

 وتستخمص الكفاءات الشاممة لممواد  مف مجموع الكفاءات الشاممة لممواد.مح التخّرج من المرحمة مم يتكّوف
 بعد تحديد مممح التخّرج.

  ىدؼ نسعى إلى تحقيقو في نياية فترة دراسية محّددة وفؽ نظاـ المسار الدراسي. لذا نجد الكفاءة الشاممة
ياية كّؿ طور، وكفاءة شاممة في نياية كّؿ سنة. وىي كفاءة شاممة في نياية المرحمة، وكفاءة شاممة في ن

 تتجّزأ في انسجاـ وتكامؿ إلى كفاءة شاممة لكّؿ ماّدة، وتترجـ مممح التخرج بصفة مكثّفة.
  التحّكم يف كفاءة مرتبطة بميداف مف المياديف المييكمة لمماّدة، وتعّبر بصيغة التصّرؼ )الكفاءة الختامية

عّما ىو منتظر مف التمميذ في نياية فترة دراسية لميداف مف المياديف وإدماجها وحتويلها(، ادلوارد، حسن استعماذلا 
 المييكمة لمماّدة.

  جزء مييكؿ ومنّظـ لمماّدة قصد التعّمـ. وعدد المياديف في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي الميدان
 الكّمي بمعارؼ الماّدة في مالمح التخّرج.ندرجيا في مممح التخّرج. ويضمف ىذا اإلجراء التكفؿ 

  يقتضي التفريؽ المرحمة: نفس مممح التخّرج من المرحمة والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة من بين الفرق
 بيف المفيوميف المالحظات اآلتية:

 ف عمى مستوى الكفاءات العرضية والقيـ التي تقتضي النمّو المتدّرج، فإّف مرّكبات مممح التخّرج م
 ؛المرحمة والكفاءات الشاممة لمسنة األخيرة منو يجب أف تكوف واحدة

لّما كانت المرحمة أوسع مف السنة، فإّنو مف الممكف أف تكوف قيمة مف القيـ أو كفاءة مف الكفاءات و 
العرضية مدرجة في مممح المرحمة، لكنيا غير مدرجة في الكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة، ألّف التكّفؿ بيا 

ـّ في سنة  مف السنوات السابقة لمسنة   األخيرة؛قد ت
 في عممية التحّكـ في المعارؼ  -المواد المتدّرجة تدّرجا خّطيا في بعض - الماّدة عمى مستوى كفاءات

الشاممة لمسنة الموارد )وبنفس الييكمة إلى مياديف خالؿ كّؿ المرحمة(، فإّف مممح التخّرج والكفاءات 
ضيا. أّما في المواد التي تتغّير ميادينيا حسب السنوات، فإّف مممح التخّرج مف األخيرة قريبة مف بع

المرحمة يختمؼ عف الكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف حيث المعارؼ والموارد المجّندة. فاألّوؿ يعتمد 
 عمى الموارد المكتسبة خالؿ تمؾ السنة فقط. عمى كّؿ معارؼ المرحمة، بينما يعتمد الثاني 
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 ذا الفرؽ آثار ىاّمة عمى التقويـ اإلشيادي في نياية المرحمة. ولكي نوّفؽ بيف منطؽ المقاربة لي
بالكفاءات ونظاـ التقويـ التقميدي، ينبغي أف تتضّمف اختبارات التقويـ اإلشيادي بعديف في مراقبة التحّكـ 

 في الكفاءات:
 ة مف المرحمة؛بعد يتعّمؽ بالتحّكـ في المعارؼ المكتسبة في السنة األخير 

 بعد يتعّمؽ باكتساب القيـ والكفاءات العرضية خالؿ كّؿ المرحمة.
وىكذا تبرز ىذه الييكمة مف جية أىّمية القيـ والكفاءات العرضية في التعّمـ خالؿ كّؿ المرحمة، ومف جية 

 ضرورة التأّكد مف التحّكـ في معارؼ السنة في نياية كّؿ سنة مف المرحمة. ثانية
 إّف مختمؼ مكّونات المنياج منّسقة وفؽ المخّططيف اآلتييف:وبذلؾ، ف

 1المخّطط 
 

 السنوات األطوار المرحلة
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المناىج  األخيرة تُبنى ىذه الكفاءات الشاممة مف كّؿ طور بنفس المنيجية إلى كفاءات شاممة لمسنة. وعمى ستجّزأ
 التي حّددىا القانوف والثقافية والمعرفية األخالقية، و  الفكرية لمممّيزات المتعّمـ لدى جيالتدري التنصيب لضماف

 التوجييي.
وفي ىذا التسمسؿ المتشابؾ لمكفاءات الشاممة، يمكف أف يحدث )في بعض المواد( نوع مف التراكب لمكفاءات 

والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف كّؿ طور  الشاممة لمطور األخير مف المرحمة نفسياالشاممة لممرحمة والكفاءة 
مع الكفاءة الشاممة المزامنة لو. وىذا ما يحصؿ في المواد التي تُبنى تعّمماتيا بناء خّطيا. أّما في المواد 
األخرى، فإّف الكفاءة الشاممة لممرحمة أو الطور يتحّقؽ بتجميع الكفاءات الشاممة المشّكمة ليا. وفي الحالتيف، 

 المستوى األعمىفإّف 
الثالثة، ر لألطوا الشاممة الكفاءة يدمج المرحمة مف التخّرج مممح أفّ  أي المكّونة لو؛ المستويات يدمج طور( مرحمة أو

 طور يدمج مالمح التخّرج مف السنوات المكّونة لو.وكّؿ 
 التدّرج.ومبدأ  لشموليةاوىذا المسعى الذي يحّمؿ إلى كفاءات شاممة يمّكف مف احتراـ مبدأيف أساسييف: مبدأ 

 المممح الشامل في نياية التعميم األساسي 1.1.3
يشمؿ التعميـ األساسي مرحمة التعميـ االبتدائي ومرحمة التعميـ المتوّسط. يضمف تعميما مشتركا لكّؿ  « 

الموالي،  اكتساب المعارؼ والكفاءات األساسية الضرورية لمواصمة الدراسة في المستوى مّكنيـ مفيالتالميذ، س
 المينييف، أو المشاركة في حياة المجتمع. أو االلتحاؽ بالتعميـ والتكويف
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 األساسي ػهً انخصىص إنً يا يهي: يهذف انتؼهيى

  ّى األساسيت انًتًثّهت في انقزاءة وانكتابت وانسساب؛تشويذ انتالييذ بأدواث انتؼه 

 ن انًؼارف وانًهاراث وانقيى ينر انًستىياث انتزبىيت األساسيت ين خالل يختهف انًىاد ان ًّ تؼهيًيت انتي تتض

 تًّكن انتالييذ ين اكتساب انكفاءاث انكفيهت بدؼههى قادرين ػهً انتؼهّى يذي زياتهى؛ وانًىاقف انتي

 ؼشيش هىيّتهى بًا يتًاشً وانقيى وانتقانيذ االختًاػيت وانزوزيت واألخالقيت اننابؼت ين انتزاث انثقافي انًشتزك؛ت 

 قيى انًىاطنت ويقاضياث انسياة في انًدتًغ؛انتشبّغ ب 

 ّي واندايذ، وكذا انسيزورة انتكنىنىخيت ستؼهّى انًالزظت وانتسهيم واالستذالل وخّم انًشكالث، وفهى انؼانى ان

 نهصنغ واإلنتاج؛

 تنًيت إزساص انتالييذ وصقم انزوذ اندًانيت وانفضىل وانخيال واإلبذاع وروذ اننقذ نذيهى؛ 

 نًبادئ وانتطبيقاث األّونيت نهتكنىنىخياث اندذيذة نإلػالو واالتّصال؛انتًّكن ين ا 

 انؼًم ػهً تىفيز ظزوف تسًر بنًّى أخسايهى نًّىا ينسدًا، وتنًيت قذراتهى انبذنيت وانيذويت؛ 

 م؛ ًّ   تشديغ روذ انًبادرة نذيهى، وبذل اندهذ وانًثابزة وقّىة انتس

 وتقبّم االختالف وانتؼايش انسهًي يغ انشؼىب األخزي؛ انتفتّر ػهً انسضاراث وانثقافاث األخنبيت 

 انذراست أو انتكىين الزقا تيىاصه
1
 «.      

 

التعميـ  المرحمة األخيرة مف التعميـ المتوّسط إذف : يمّثؿالتعميم المتوّسطالمممح الشامل في نياية  2.1.3
لقاعدية التربوية منيا والثقافية والتأىيمية إلى جعؿ كّؿ تمميذ يتحّكـ في جممة مف الكفاءات ا اإللزامي، وييدؼ

  الدراسة والتكويف بعد التعميـ اإللزامي، أو االندماج في الحياة العممية. التي تمكذنو مف مواصمة

ينبغي أف تدرج مختمؼ المواد التعميمية في ىذه المرحمة في إطار جميع المواد في مجاالت تمّكف المعارؼ 
بينيا تعاونا مثمرا. وبيذه الطريقة األكثر انسجاما ووجاىة يمكف ليذه المعارؼ أف الخاّصة مف التعاوف فيما 

 تتحّوؿ في أذىاف التالميذ إلى ثقافة عاّمة أدبية وفّنية، عممية وتكنولوجية.    
 وتتييكؿ سنوات التعميـ المتوّسط األربع في ثالثة أطوار تتميز بأىداؼ محّددة: 

 و التكّيؼ؛ أو طور التجانس (السنة األولىالطور األّول ) 
 السنة الثانية والثالثة( أو طور الدعـ والتعميؽ؛الطور الثاني )
 ت )ش المتوّسط بشيادة التعميـ التعميؽ والتوجيو، إذ تتّوج نياية ىذا الطور أو طور (السنة الرابعة) الطور الثالث

 ـ(.  
 

 بػ:  يتعّمؽ األمر :متوّسطالمحاور الرئيسة لمتعميم ال 3.1.3
دراج لغة أجنبية ثانية؛ت -  جانس وتكييؼ معارؼ وكفاءات التالميذ )مكتسبات االبتدائي( وا 

 تعزيز كفاءات المتعّمميف ورفع مستواىـ الثقافي والعممي والتكنولوجي؛ -

عدادىـ لمتوجيو في المستقبؿ نحو ٌشع ب التعميـ الثانوي، أو التعم - يـ تعميؽ تعّممات التالميذ وتنميتيا، وا 
 والتكويف المينييف، أو نحو الحياة العممية؛

استعماؿ التكنولوجيات الجديدة لإلعالـ واالّتصاؿ قصد التعّمـ وتنمية الذوؽ الفّني والحّس اإلبداعي، وتنمية  -
      القدرات النفسحركية والبدنية والرياضية.  

 التعميم المتوّسطمممح  مكّونات  4.1.3 
 ةأ ( ميدان تكوين الشخصي

 :وفؽ مستواه وسّنو أف التمميذفي مقدور  يكوف المتوّسطفي نياية التعميـ 

                                                           
1
 3880يناير  32المؤّرخ في  80 -80القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم .  
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  عمى صعيد ترسيخ األصول الوطنية 
 )االنتماء لمجزائر(، معّبرا عف احترامو لمرموز التي تمّثميا؛ Algérianitéيتعّرؼ عمى مبادئ جزائريتو   

 يتعّرؼ عمى مؤّسسات األّمة الجزائرية، مبديا تمّسكو بيا؛  

 والثقافي والديني؛  (المغويالمجاؿ التاريخي والجغرافي والمساني) األّمة في واسعة لموروث بمعرفة  يتشّبع 

األسرة، زمالء الدراسة، أطفاؿ الحّي...(، مؤّديا أدوارا تقوـ  يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة )األقراف، 
 عمى المسؤولية والتضامف واحتراـ القواعد المشتركة؛

 ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ. إلى تحقيؽر يباد -
 فعمى التمميذ أف:عمى صعيد التفّتح عمى العالم ، 

 يعي تعّدد البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضارة وثقافة بمده؛ -
مؤّسسات  وجود ويعرؼ(، الفقر، انعدام األمن، الصّحة، البيئة) التي تعاني منيا البشرية المشاكؿ عمى يتعّرؼ -

 وىيئات دولية معروفة في محيطو، مع تكويف فكرة عاّمة عف مياّميا.
 ب( ميدان الكفاءات العرضية

  كفاءات ذات طابع فكري 
 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف:يكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ 

 قدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ، وضع السالسؿ والفئات؛ يمارس -
 عمؿ البرىاف االستقرائي واالستنتاجي؛يست -
 يعتني بحّؿ مشكالت تناسب سّنو؛ -
 ؛)وجية نظره(يعػّبر عف رأيو  -
بداعو؛ -  يمارس فضولو وخيالو وا 
 يمارس استػقالليتػو.   -
 كفاءات ذات طابع منيجي 

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف:يكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ 
  وينجزه بإتقػاف؛ينّظـ عممو  -
 يندمج في مجموعة عمؿ، ويساىـ في إنجاز المياـ المشتركة؛ -
 يقـو بتحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ؛ -
 يستخدـ مساعي وترتيبات إلنجاز عمؿ معّيف. -
 )كفاءات ذات طابع اجتماعي ) شخصي وجماعي 

 وفؽ مستواه وسّنو أف: في مقدور التمميذيكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ 
 عمى الصعيد الفردي 

 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ؛ -
 يتساءؿ عف إمكانياتو، واىتماماتو وميولو؛ -
 يحّب المبادرة، وممارسة المسؤولية في مدرستو؛ -
 يتعّمـ كيؼ يكوف مستقاّل؛ -
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  يثابػػر؛ -
 اتو الكامنة؛يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار شخصيتو وتنمية قدر  -
؛ -  يختار أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو، وبذؿ الجيد الالـز

 
 عمى الصعيد الجماعي 

 يتعّرؼ عمى  القيـ االجتماعية ويستميـ منيا؛  -
 ؛ينّمي سموكات التعاوف والتضامف المناسبة لسّنو -
ـّ بمحيطو القريب )الحّي، القرية، المدينة(  -   يـ النشاطات الكبرى التي تقاـ؛ويساىـ في تنظييت
 ؛يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب -
 يساىـ في حفظ الموارد الطبيعية، ويتبّنى سموكات المحافظة عمييا.  -

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف: يكوف  المتوّسطفي نياية التعميـ : كفاءات ذات طابع تواصمي 
 وضعيات التواصؿ؛يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ  -
 مختمؼ أساليب التواصؿ: األدبية، الفّنية، والبدنية؛ باستعماؿيتواصؿ  -
 يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالّتصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا؛  -
 يستغّؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لمبحث والّتواصؿ مع أقرانو؛ -
 ناسب والحوار المسؤوؿ والبّناء.يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع الم -

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو:يكوف  المتوّسط في نياية التعميـداف المعػارؼ: ػمي  ( ج
 :معارؼ عممية وتكنولوجية 

 التحّكـ في المبادئ الرياضية واستخداميا في حّؿ وضعيات مشكمة ذات داللة؛ -

 ياضية؛االستعماؿ لمسعى التفكير المنطقي والّدقة الر  -
 معرفة العالـ الطبيعي الحّي والماّدي؛ -
 معرفة مسار الصنع التكنولوجي البسيط المتداوؿ في حياتو اليومية؛ -
 معرفة المفاىيـ والمسارات العممية االبتدائية.    -
 معارؼ لغوية وأدبية 

كّؿ أشكاليا )المساني، الثقافة الوطنية ب عف الحياة اليومية كتعبير وضعيات العربية في التواصؿ بالمغة -
 الفّني والثقافي والعممي(، وعف التمّسؾ الراسخ بأصولو التاريخية ؛

 الفّف والثقافة؛ واألدب، العمـ مجاالت في الفكري واإلبداع لإلنتاج كأداة العربية المغة استخداـ -
 فّني والثقافي( ؛تعّمـ المغة األمازيغية كتعبير عف الثقافة الوطنية بكّؿ أشكاليا )المساني، ال -
 السعي لمتحّكـ في المغة األمازيغية تعبيرا عف التمّسؾ بأصولو التاريخية؛ -
معرفة )مف خالؿ النصوص( أسماء الكتّاب واألدباء الجزائرّييف والمغاربّييف والعرب، وأدباء ذات شيرة  -

 عالمية؛
 التحّكـ في لغتيف أجنبيتيف كبعد يعّبر عف الثقافة العالمية. -
 نسانيةمع  ارؼ اجتماعية وا 

 تنمية معارفو في مجاؿ القيـ األخالقية وممارسة الشعائر اإلسالمية؛ -
 الجزائري؛ لمشعب الجماعية بالذاكرة وربطيا لموطف الياّمة والتواريخ والكبرى واألحداث معرفة الجغرافيا،-
 فيـ وشرح األفعاؿ المرتبطة بتاريخ المحيط القريب وجغرافيتو؛ -
 نشاطات اإلنسانية في تكامميا وارتباط بعضيا ببعض؛فيـ ال -
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 التساؤؿ عف كيفية سير المحيط االجتماعي واالقتصادي في الوطف وفيميا؛ -
 تنمية معرفتو بمؤّسسات الجميورية وىيئاتيا، وكيفية عمميا؛ -
 تنمية معارفو بالمؤّسسات الدولية الموجودة في الوطف، وعالقتيا بالسياؽ الوطني؛ -
 تساؤؿ عف قدراتو واىتماماتو، وعف النشاط الميني الذي يريد ممارستو مستقبال؛ال -
 معرفة قواعد الحياة المشتركة في الحقوؽ والواجبات المعموؿ بيا، واحتراميا؛ -
 معرفة حقوقو وواجباتو األساسية كمواطف، وآثارىا عمى تنظيـ الحياة المشتركة؛ -
 معرفة معنى الحّرية واالستقالؿ والمسؤولية عمى المستوى العممي. -
  معارف ثقافية وفّنية ورياضية 

 معرفة تاريخ الفّف والفّنانيف الكبار في الجزائر والمغرب العربي، وفي مناطؽ أخرى مف العالـ؛ -
 معرفة القواعد والتقنيات المستعممة في مجاؿ الفّف والرياضة؛ -
استخداـ وسائؿ التعبير الفّني لتنمية قدرتو عمى الخياؿ واإلبداع الفّني بأشكالو: موسيقي، تعّمـ كيفية  -

 تشكيمي، وبدني؛
 تنمية الحّس والذوؽ الفّنييف؛ -
استعماؿ الموارد الفّنية لتنمية ىوّيتو الثقافية، وبناء شخصية مّتزنة، العناية بنفسو وتنمية قدراتو  -

 عرفية والفّنية؛وفّعاليتو النفس حركية والم
 تحقيؽ تطّمعاتو الفّنية، والعمؿ عمى تحقيؽ السعادة الفردية والجماعية؛ -
 اكتشاؼ قدراتو البدنية والرياضية. -

موارد ذات طابع معرفي ومنيجي، والتي تستخدـ لتحقيؽ لىي جممة منظمة  :المعرفية  مصفوفة الموارد 1.1
 الكفاءات التي يستيدفيا المنياج.

ـّ الكفاءات الختامية لكّؿ المياديف في إطار م قاربة نسقية، وبعد تحديد مالمح التخّرج والكفاءات الشاممة ث
 الضرورية لبناء ىذه الكفاءات.لمموارد المييكمة لمماّدة، فإّف غاية مصفوفة الموارد ىي التحديد الشامؿ 

مؿ الميارات والسموكات الضرورية لبناء وتتكّوف ىذه الموارد مف معارؼ الماّدة والكفاءات العرضية والقيـ، وتش
 الكفاءات.

 وتتمّيز المصفوفة بما يأتي:
 كونيا جدوال شامال وممّخصا لممعارؼ الموارد التي ينبغي تجنيدىا الكتساب الكفاءات المستيدفة؛ 

 معّدة حسب المرحمة والطور؛ 

 فاىيـ أساسية في مختمؼ مياديف   كونيا جدوال شامال لتدّرج التعّممات والمعارؼ الموارد، أي محاور وم 

 الماّدة الواحدة.  
 تمّكف مصفوفة الموارد مف: 

 تطبيؽ أفضؿ لممقاربة بالكفاءات التي ينبغي أف تشّكؿ العنصر المييكؿ لممناىج؛ 

 تحقيؽ النسقية في المناىج وفؽ ىيكمة مالمح التخّرج؛ 

 في إطار المقاربة بالكفاءات.   تنظيـ المناىج عمى أساس الكفاءات العرضية وكفاءات الموادّ  

 :وتقّدـ العديد مف االمتيازات، نذكر عمى وجو الخصوص
 األىّمية التي تمنح لممعارؼ المييكمة لمماّدة أو لمجاؿ مف المواد؛ 

ثقاؿ المناىج بمعمومات زائدة؛  مالءمة المعارؼ المقّدمة لمكفاءات المستيدفة لتفادي التكديس وا 

 ارؼ الموارد المجّندة في بناء الكفاءات؛االنسجاـ العمودي لممع
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االنسجاـ األفقي بيف المواد بتحقيؽ المالءمة بيف مصفوفاتيا المفاىيمية، واألخذ في الحسباف لمكفاءات 
 العرضية والقيـ في كّؿ مصفوفة؛

 توجيو التقويـ نحو المفاىيـ األساسية والموارد الضرورية لمكفاءات.

 القة بيف الكفاءة والموارد والمياديف في كّؿ طور مف األطوار.يمّكف ىذا الجدوؿ بإبراز الع
 

 لبناء الكفاءاتالضرورية الموارد  الكفاءات الختامية المستهدفة المهيكلة للماّدة الميادين وارـاألط
 موارد منهجية موارد معرفيـة
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المواطنة، االستقاللية، االستراتيجيات، حّؿ المشكالت، أمثمة من الكفاءات العرضية والقيم المطموب تنميتيا: 

 الروح النقدية،المنيجية التجريبية، ...الخ. 

إّف ىدؼ التربية ىو المساىمة في تنمية قدرات التالميذ لمحاور المشتركة: القيم والكفاءات العرضية وا 1.1
الضرورية لالندماج االجتماعي الناجح، وفي تنمية كفاءات تمّكنيـ مواجية الحياة. وال تقتصر ىذه الكفاءات 

ساعة التي بالمعارؼ التي تقّدميا مختمؼ المواد الدراية، بؿ تتعّداىا إلى عدد مف مواضيع ال عمى عالقتيا
يجب عمى المدرسة )بتكميؼ مف المجتمع( أف تولييا عناية خاّصة، مثؿ تمؾ المتعّمقة بػ: البيئة، المحافظة 

عمى المحيط، النظافة والصّحة، العنؼ والتطّرؼ، حقوؽ وواجبات المواطف... وىي موضوعات ال يمكف لماّدة 
 توّفرىا وال مف حيث المساعي الفكرية التي تقترحيا. واحدة أف تتكّفؿ بيا بمفردىا، ال مف حيث المعارؼ التي 

وفي عالـ تزداد فيو المعارؼ وتتوّسع بسرعة مذىمة، فإّف االكتساب المنّظـ لممعرفة يقتضي التحّكـ في أدوات 
التفكير والمساعي الفكرية المختبرة، وفي المفاىيـ المييكمة القادرة عمى تجميع عدد مف عناصر الواقع لجعمو 

 واضحا مفيوما.  شيئا
وقد أصبحت مساىمة برامج المواد في تحقيؽ ىذه األىداؼ انشغاال كبيرا ألّف مفيوـ التشارؾ يشّكؿ عنصرا 

مف العناصر األساسية لكونو يدرج جوانب التجديد في المناىج، ويعيد صياغة القديمة منيا بنظرة التداخؿ بيف 
 المواد وبنظرة إدماجية. إّف مفيوـ التشارؾ:

 ّدـ الدليؿ عف االىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية، ويربط بيف المدرسة  والحياة؛يق 

 ينّمي نظرة اجتماعية نقدية؛ 

 يعيد التفكير في الخطاب المتعّمؽ بالمعرفة الشاممة والمتداخمة بيف المواد، وبالتربية األخالقية؛ 

    .يقترح نظرة جديدة لمخالؼ المواد المكّونة لممنياج  
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 المناىج المعّدلة تجتيد لمتقريب بيف مختمؼ المواد ومختمؼ المستويات مف خالؿ: وبذلؾ، فإفّ 
 لممراحؿ واألطوار؛والكفاءات الشاممة  بناء مالمح التخّرج

 التكّفؿ بالقيـ والكفاءات العرضية المشتركة؛
  ـ الواقعي المدرؾ مف معرفة العال ؛ وفي ميدافادلاّدة، الطاقةالزمان، ادلكان،  مثؿاقتراح أصناؼ مف المفاىيـ

خالؿ مكّوناتو وخصائصو، وعالقاتو الداخمية، وتنظيمو واشتغالو؛ وفي ميداف العقؿ والمعرفة، العقؿ 
  والتفكير، المغة والتواصؿ؛ وكذا في مياديف المفاىيـ والفعؿ ومرّكباتو وكيفياتو.

يا في آف واحد وبصفة متالزمة في أّف ىذه المفاىيـ المصّنفة في فئات مختمفة ال يمكف إدراك ومف البدييي
ـّ اكتسابيا عمى مدى المسار الدراسي، وبمساىمة كّؿ ماّدة في إطار تخّصصيا، وفي   إطار تدّرجيا الخاّص بيا. ولكّف عّدة توافقات يمكف أف تحقيقيا في إطار مقاربة تداخؿ المواد في التعّممات.جميع البرامج، بؿ يت

كاؿ مف التشارؾ، لكّف الربط الوظيفي )وليس النظري فقط( المطروح مسبقا وقد أدرجت في المناىج عّدة أش
(، ةيف اجملالس البيداغوجييبقى بناؤه مرىونا عمى الكتاب المدرسي، بؿ حّتى عمى المدّرسيف في المؤّسسة الواحدة ) 
وازيع فيما يخّص مف خالؿ المحاور، أو باألحرى المشاريع المتعّددة المواد، ومف خالؿ التوافؽ الظرفي لمت

    ( ، تبقى المغة أفضؿ وسيمة لمتواصؿ المشترؾ بيف المواد.             الرياضيات والفيزياء مثالالمعارؼ والمفاىيـ األداتية )
القيـ والكفاءت العرضية، يجري التعّمـ في مختمؼ المواد عمى  اكتساب وعممية المنياجي البعد قصد تعزيز
 مستوييف: 

 واستراتيجيات حّؿ المشكالت،  »اإلجرائية «الموافؽ لمقيـ المذكورة سابقا، والتحّكـ في المفاىيـ تنمية السموؾ
 وممارسة الروح النقدية والمساعي العممية، والتحّكـ في تكنولوجيات المعمومات واالّتصاؿ ...الخ.

 اّمة، مثؿ:وعمى الوضعيات التعّممية أف تتكّفؿ باكتساب الكفاءات العرضية وفؽ المحاور الي
 البحث عف المعمومة واستغالليا؛
 البحث عف طرائؽ العمؿ الناجعة؛

 استراتيجيات حّؿ الوضعيات المشكمة؛
 مساعي تسيير المشاريع وتحقيقيا؛

 االزدىار الشخصي؛
 ...الخ.

  العمؿ عمى تكامؿ تعمّػـ موضوع أو مفيوـ مف المفاىيـ في عّدة مواد قصد إحداث االنسجاـ األفقي بيف
 مواد، وتناوؿ المشاريع المتعّددة المواد، وتنمية اإلدماج.ال

ادلتعّلقة بالتنمية ينبغي أف تكّمؿ عممية تطبيؽ البرامج السنوية لممواد بتعّمـ تكاممي ومندمج لممحاور المشتركة )
يف ( أو مجوع األساتذة )دائييف االبت( والتي يتكّفؿ بيا المعّمـ )ادلستدامة، وادلواطنة، والدميقراطية، واألمن، والطاقة، ...

(، وذلؾ عمى أساس أنماط الوضعيات التعّممية. ويمّكف تعّمـ ىذه المحاور مف توفير وضعيات ادلتوّسط والثانوي
 مشكمة إدماجية، وفّؾ عزلة المواد عف بعضيا البعض، أي أّف مواد المنياج تكوف في خدمة مشروع مشترؾ.

تحّدد المجموعات المتخّصصة لممواد في (: جدوؿ عمى سبيؿ المثاؿ فقطية)جدول القيم والكفاءات العرض 1.3.3
ـّ تقّدـ أمثمة توضيحية في الوثيقة المرافقة  ىذا الجدوؿ كيفية مساىمة الماّدة في بناء القيـ والكفاءات العرضية، ث

 .كّؿ نمط مف األنماطفي عف كفاءة عرضية و قيمة اجتماعية 
 القٌـــــم

 خصٌةمٌدان تكوٌن الش
 ترسٌخ القٌم الوطنٌة على صعٌد

 ، ويعّبر عف احترامو لمرموز التي تمّثميا  (االنتماء لمجزائر) Algérianitéجزائريتو مبادئ  تعّرؼ عمىي

 التمّسؾ بيا ابديماألّمة الجزائرية، و  مؤّسسات يتّعرؼ عمى

 .لألّمة المساني )المغوي( والثقافي والدينييتشّبع بمعرفة واسعة لموروث األّمة في المجاؿ التاريخي والجغرافي و 

ولية والتضامف واحتراـ القواعد ؤ يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة )أقرانو، قسمو، أسرتو، حّيو(، ويقـو بأدوار مبنية عمى المس
 المشتركة.

 ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ يبادر إلى تحقيؽ
 التفّتح على العالم على صعٌد

 البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضارة وثقافة بمده يعي تعّدد
 معروفةدولية وىيئات سات مؤسّ وجود عرؼ ي( و األمن، الصحة، البيئة انعدامالفقر، ) المشاكؿ التي تعاني منيا البشريةعمى ؼ عرّ تي

 ة عف مياميا.امّ عف فكرة كوّ يفي محيطو، و 
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 الكفاءات العرضٌة
      ت طابع فكريكفاءات ذا  

  قدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ، وضع السالسؿ والفئاتيمارس 

 ستنتاجيالستقرائي وااالف ابرىاليستعمؿ 

 ناسب سّنوتمشكالت  بحؿّ  عتنيي

 يعبر عف رأيو )وجية نظره(

 يمارس فضولو وخيالو وابتداعو

 يمارس استقالليتو

 كفاءات  ذات طابع منهجً

 جػزه بإتقػافينظـ عممو وين 

 يندمج في مجموعة عمؿ ويساىـ في انجاز المياـ المشتركة

 يستخدـ تحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ

 (جماعيو  فردي)اجتماعي كفاءات ذات طابع 

 عمى الصعيد الفردي
 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ

 واىتماماتو وميولويتساءؿ عف إمكاناتو، 

 ياتو في مدرستويحب المبادرة، ويمارس مسؤول

 يتعّمـ روح االستقاللية
 يثابػػر

 يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار           
                  شخصيتو وتنمية قدراتو الكامنة

 أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو، وبذؿ الجيد الالـزيختار 

 جماعيال عمى الصعيد
 عمى القيـ االجتماعية ويستميـ منيا يتعّرؼ

 ينّمي سموكات التعاوف والتضامف المناسبة لسّنو

ـّ بمحيطو القريب )الحّي، القرية، المدينة( ويساىـ في تنظيـ النشاطات الكبرى التي تقاـ  ييتػ

 يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب

 ظة عمييا يساىـ في حفظ الموارد الطبيعية، ويتبّنى سموؾ المحاف

 كفاءات ذات طابع تواصلً
 يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ الوضعيات التواصؿ

 يتواصؿ باستعماؿ مختمؼ أنواع التعبير: األدبي، الفّني والجسدي

 يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالّتصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا

 مة والتواصؿ مع أقرانويستغّؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لمبحث عف المعمو 

 يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع المناسب والحوار المسؤوؿ والبّناء.
 

 :إّف اليدؼ مف ىذه المحاور ىو: المحاور المشتركة جدول  2.3.3
إدراج مواضيع ذات بعد عالمي)مسائؿ إنسانية( في إطار التربية الشاممة انطالقا مف العارؼ الخاّصة  

 بالمفاىيـ؛
توفير سندات لمتشارؾ والتقاطع بيف المواد في إطار األىداؼ التربوية المشتركة، وتنمية القيـ في امتدادىا،  

 والتي تعطييا داللة نفعية ومعنى أخالقيا.
 

  وستأخذ كّؿ ماّدة مف ىذه المحاور العتّمة مواضيع الدراسة المالئمة ليا. 
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 محتممةالمواضيع ال : التربية المتعّمقة بـ:المحاور 
 المحافظة عمى سالمة الوسط ومكافحة التمّوث  البيئـــة

 حمية الثروة الحيوانية والنباتية
 المناخ ومكافحػة التصّحػػر 

………........................ 
 الخمية العائمية والبنية االجتماعيػة السّكــان

 تمركػز السّكػػػاف 
 التسيير والضبط الديمغرافي

 اقبو النزوح الريفي وعو 
……… 

 المحافظة عمى الثروات الطبيعية التنمية المستدامة
 مكافحػة التبذيػر 
 الطاقات المتجّددة

……… 
 الحقوؽ الثابتة )األساسية(: التغذية، التربية، الصّحة... حقـوق اإلنسان

 حقوؽ الطفػؿ
 الديمقراطيػة

 حّرية التعبيػر  
……… 

 النظافة بكّؿ أشكاليػػا  الصّحـــة
 ة الصّحية التغذي

 الوقاية الصّحية 
……… 

 األمف عبر الطرقات األمــــن
 الوقايػة

 حوادث المرور وآثارىا
……… 

 الفيضانػات المخاطـر الكبرى
 الػػزالزؿ
 الحرائػػؽ

…….... 

 الموروث الحضاري الوطني الموروث الحضاري
 الموروث الحضاري العالمي

 وي( ... وذاكرة الشعوبالموروث التاريخي، والثقافي، والمساني )المغ
………. 

 التواصــل
 الوسائؿ السمعية البصرية

 الصحافة المكتوبة
 األنترنػػت

………………….. ………………….. 

  .هذا اجلدول على سبيل ادلثال، وهو مفتوح لإلثراءمالحظة: أوردنا 
بوضعيا في  وذلؾ، يةتحديد برنامج التعّممات السنفي ىذا الجدوؿ  تتمّثؿ ميّمة: جدول البرنامج السنوي  4.3

المعرفية فحسب، بؿ  المحتويات عمى تحديد ال يقتصر بالكفاءات. لكّنو إطارىا المحّدد سابقا، أي إطار المقاربة
القيػـ والكفاءات العرضية وكفاءات المواد المحّددة في المالمح  موارد ضرورية لبناء بصفتيا ربطا متينا يربطيا

 التخّرج. 
تثّبت بشكؿ شامؿ المعارؼ المستخدمة كموارد، فإّف جدوؿ البرنامج السنوي يقّدـ  مفاىيميةالمصفوفة الإذا كانت 

تفاصيؿ ىذه المعارؼ الموارد مع أنماط الوضعيات التعّممية، ومعايير التقويـ ومؤّشراتو، وكذا مقتػرح لتوزيع 
 الحجـ الزمني.
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الكفاءة  
 الشاممة

 القيم 
الكفاءات  

 العرضية
مني الحجم الز 
 المقترح

معايير ومؤّشرات 
 التقييم

نمط الوضعيات 
 التعّممية

مرّكبات الكفاءة  المعارف كموارد
 الختامية

الكفاءات 
 الختامية

 الميادين

     - 
- 

... 
 1الميداف 

     - 
- 

... 

 2الميداف 

     - 
- 

... 

 3الميداف 

     ... 
 

... 
 

 تية:    اآل واألعمدة األسطرويحتوي ىذا الجدوؿ عمى 
   المحّددة في مممح التخّرج؛ الشاممة بالكفاءةر ػكّ يذالسطر األّول 

  أيضا في مممح التخّرج، ويبرز إسياـ الماّدة الخاّص؛ المحّددةبالقيم  رػكّ يذ ثانيالسطر ال 

  ويبرز إسياـ الماّدة الخاّص أيضا.  العرضية بالكفاءات رػكّ يذ ثالثالسطر ال  

تتوافؽ فييا الكفاءات والمعارؼ الموارد مفّصمة، وأنماط الوضعيات  أعمدةمى شكؿ وبقّية الجدوؿ مييكمة ع
 التعّممية المناسبة، ومعايير التقويـ ومؤّشراتو، والحجـ الزمني.

 يذّكػر بالمياديف التعّممية المييكمة لمماّدة كما وردت في مممح التخّرج؛ »الميادين« عمود 
 الكفاءات الختامية المحّددة في مممح التخّرج؛يذّكػر ب »الكفاءات الختامية« عمود 
 ييدؼ إلى تفصيؿ الكفاءة المحّددة آنفا، حّتى تصبح  -وىو في غاية األىّمية - »الكفاءة هرّكباث« عمود

عممية أكثر في عممية التعّمـ. وبصفة عاّمة، فإّف ىذه المرّكبات ترّكز عمى التحّكـ في المضاميف المعرفية 
 وضعيات مشكمة تساىـ في تنمية القيػـ والكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة.  واستعماالتيا لحػؿّ 

  ؛العمودا كما أّف الكفاءات العرضية والقيـ المذكورة في بداية الجدوؿ، ستجد تعّمميا في ىذ
 وينبغي تفاصيؿ المعارؼ المرجو تجنيدىا في بناء الكفاءات المستيدفة.  يقّدـ  »عرفيتالو الووارد « عمود

 أف يوافؽ مضموف ىذا العمود ما ورد بصفة شاممة في المصفوفة المفاىيمية؛
 واستعماليا المعارؼ التحّكـ في مف تمّكف التعّمية الوضعيات مف أنماطا يقترح» نواط الوضعياث التعلّويتأ« عمود

 لتشمؿ كّؿ مرّكبات الكفاءة، وكذا أنماط الوضعيات اإلدماجية.
تشفع بأمثمة في الوثيقة  -حيث يكتسي نشاط المتعّمـ أىّمية بالغة  -الوضعيات التعّممية  إّف ىذه األنماط مف

  المرافقة، وتمنح الفرصة لممدّرس ومؤّلؼ الكتاب القتراح أمثمة أخرى منيا؛ 
تمّكف مف تقويـ التحّكـ في المعارؼ استعماليا وتجنيدىا لحّؿ  » التقوين وهؤّشراث هعايير« عمود

 وضعيات
 مة ذات داللة. وقصد توضيح المعايير التي تتمّيز عادة بالعموـ، أدرجت المؤّشرات التي تتمّيز بالدّقة، مشك

 وينبغي أف تشمؿ كّؿ مرّكبات الكفاءة؛ 

 لتقدير الحجـ الساعي الضروري الكتساب ىذه الكفاءة.   حعبارة عف اقترا »اقتراح الحجن السهني« عمود 
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 )حسب الوواد(  لتعلين الوتوّسطا جقيهوا

 الوستوى السنت أألولي السنت الثانيت السنت الثالثت السنت الرابعت

 الوـواد األسبوعي السنوي األسبوعي السنوي األسبوعي السنوي األسبوعي السنوي

م 135
  4h30 144 4h30 144 4h30 176  

م
5h30   اللغت العربيت 

135 
م
  4h30  144 4h30 144 4h30 144 4h30 ياث الرياض 

 علوم الطبيعت والحياة 2 64 2 64 2 64 2 60

 الفيسياء والتكنولوجيا 2 64 2 64 2 64 2 60

135 4h30 144 4h30 144 4h30 144 4h30  اللغت الفرنسيت 

105  
م

  3h30 112 م
 1h30  80 م

 1h30   80 م
 2h30   اللغت اإلنجليسيت 

 التاريخ  1 32 1 32 1 32 1 30

 الجغرافيا  1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت اإلسالهيت  1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت الودنيت  1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت الفنّيت 1 32 1 32 1 32 1 30

 التربيت البدنيت والرياضيت  2 64 2 64 2 64 2 60

 *اإلعالم اآللي  * 1 32 * 1 32 * 1 32 * 1 30

 *غت األهازيغيتالل * 3 96 * 3 96 * 3 96 * 3 90

840 + 

(30+90) 
28+ 

(1+3) 
899 + 

(32+96) 
28 + 

(1+3) 
891 + 

(32+96) 
27 + 

(1+3) 
896 + 

(32+96) 
28+ 

(1+3) 
 الوجووع

  ترحة من المجنة الوطنية لممناىج، وليست رسمية.  ىذه المواقيت مق2 :مالحظات
بالنسبة لمسنوات الثالث  بيع لمتقويم(أسا 1)+  أسبوعا دراسيا 11.  التوقيت السنوي محسوب عمى أساس 1 

 .أسبوعا بالنسبة لمسنة الرابعة  13األولى، وعمى أساس 
 م = أعمال موّجية مّرة في األسبوع . * ماّدة اختيارية غير معّممة . 1 
 التربية الفّنية = ساعة تربية موسيقية أو تربية تشكيمية أسبوعيا  . 1 

 
اؿ مف مستوى معرفي وكفائي إلى مستوى أعمى بإضافة معمومات جديدة بمساعدة التعّمـ ىو االنتقالتعمّـم:  5.3

مناسبة. وىي عممية تقتضي بناء الكفاءات، وال ُيكتفى فييا بتمّقي المعارؼ المدّرس، وذلؾ بواسطة نشاطات 
 فقط.

 والتعّمـ عممية مستمّرة حّتى يتمّكف المتعّمـ مف:
 يارات، سموؾ(؛التحّكـ في المعارؼ/الموارد )معارؼ، م 
 تعّمـ كيفية تجنيدىا لحّؿ وضعية مشكمة معّينة؛ 
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 إدماجيا في عائمة مف الوضعيات. 

 الوضعية التعّممية ىي وضعية مشكمة يعّدىا المدّرس لتقديـ تعّممات جديدة متنّوعة ومتكاممة: 
 المعارؼ؛الكتساب  »ابتدائية «تعّممية وضعيات   •

 تمّكف منو؛وضعيات إدماجية لتعّمـ اإلدماج وال  •

 وضعيات مشكمة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة الختامية وتقييميا.  •

 وتتمّيز ىذه الوضعيات بػ:

 االىتماـ الذي تحدثو لدى المتعّمـ؛ •

 المشاركة الفعمية؛ •

 احتوائيا عمى قيـ وكفاءات عرضية. •

 الوضعية المشكمة ( أ
ّمو إاّل باستعماؿ تصّور محّدد بدّقة، أو اكتساب ىي وضعية تعّممية، أو لغز يطرح عمى التمميذ ال يمكف ح

 وبيذا التقّدـ تُبنى الوضعية.       .ل صعوبةيذليتمّكن من تأّنو كفاءة لـ يكف يمتمكيا؛ أي 
 ميّمةالوضعية المشكمة أداة مف أدوات بيداغوجية مؤّسسة عمى البناء الذاتي لممعارؼ. الوضعية المشكمة 

 ، مرّكبة وذات داللة:شاممة
  ،أي أّنيا كاممة، ليا سياؽ) معطيات أّولية( وواقعية الحتوائيا عمى ىدؼ) منتوج(. وألّنيا أيضا شاممة

ستراتيجيات أو خوارزميات. استخدامتتطّمب أكثر مف عممية وأكثر مف إجراء، وتستمـز   معارف وتقنيات وا 

  ،ية، إجرائية، وشرطية(، فيي أي أّنيا تستخدـ عّدة معارؼ، وعّدة أصناؼ مف المعارؼ )تصريحمرّكبة
 تثير صراعا معرفيا، وحّميا يتطّمب جيدا.

 عممية  يعرفو، وذات صمة بحياتو اليومية )تتطّمب شيء إلى ألّنيا تمجأ التمميذ اىتماـ أي تثير داللة، ذات
حة سواء كانت صحيإاّل إذا اعتمدت عمى معارؼ ومعطيات نابعة مف المحيط ) واقعية(. وال تكوف ليا داللة

 (  أو خاطئة

 تحّديا في متناوؿ التمميذ ) واقعي وممكف التحقيؽ(. مخّزنة في ذاكرتو. كما أّنيا تمّثؿ
بالمنطقة «وال تكوف الوضعية المشكمة ناجعة إاّل إذا كاف الصراع المعرفي في متناوؿ التمميذ )أي ما يسّمى 

      ية التعّممية.إذا قاـ المدّرس بدور الوسيط الضابط لموضع( »المجاورة لمنموّ 

 متى يمكن اقتراح وضعية مشكمة ؟
 تكوف بمثابة المحّفز؛في بداية المسار ، 

  في قمب المسار، بمثابة انطالؽ البحث، مرحمة التجريب، مرحمة اكتساب المعارؼ، مرحمة ىيكمة
 المعارؼ، مرحمة بناء المفاىيـ أو النظريات، ...؛

 دي )شرط أف تكوف ىذه المنيجية قد مورست مف قبؿ حّتى الفي نياية المسار، مرحمة التقييـ اإلشيا 

 يضّؿ التالميذ(، فنفّضؿ بذلؾ وضعيات مشكمة إدماجية تمّكف مف تقييـ اكتساب كفاءات كبرى.      
 كيف تُبنى الوضعية المشكمة ؟

 ؛ التمّثالت األّولية إبراز 

  ّرة(؛إرفاؽ كّؿ وضعية مشكمة بميّمة )غالبا ما تكوف في مجموعات مصغ 

 إدراج كّؿ ميّمة بتعميمة؛ 

 تحديد مّدة الحّؿ؛ 
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 عدـ إغفاؿ األىداؼ المفاىيمية المستيدفة؛ 

 تصّور مسبؽ كّؿ السيناريوىات الممكنة استعدادا ألّي طارئ؛ 

 صياغة فردية لمتمّثالت الجديدة؛ 

   .مقارنة التمّثالت األّولية بالتمّثالت الجديدة  
ي وضعية مشكمة يعّدىا المدّرس لفوج مف التالميذ )القسـ( وفؽ تعّممات ىبسيطة: الوضعية التعّممية ال ب(

   .  (ات و مساعي حّل ادلشكالتهار معارف جديدة، سلوك جديد، التحّكم يف ادلجديدة )
 

مف  -انطالقا مف المكتسبات القبمية –تمّكف  فّإنيا التعّمـ، مسار ة تندرج فيوبما أّف الوضعية التعّممية البسيط
ب معارؼ جديدة والتحّكـ فييا، والتي تصبح بدورىا موارد لحّؿ وضعيات إدماجية ووضعيات مشكمة اكتسا

 (.راجع الوثيقة المرفقة)
ـّ تجنيدىا قصد  تمّكف الوضعية التعّمميةالمقاربة بالكفاءات،  في المتعّمـ مف اكتساب المضاميف والمساعي، ث
يجرى بصفة  بتقويـ تكويني التعّمـ ىذا ويضبط ستيدفة.الم الكفاءات بناء أسس مشكمة تشّكؿ وضعيات حؿّ 

 مندمجة.
مف الكفاءة الختامية ومرّكباتيا، يعّد المدّرس و/أو  انطالقا دور الوضعية التعّممية في بناء الكفاءة الختامية:
 ـ فيالتحّكػ تعّمميػة بسيطة مالئمة قصد استخداـ وضعيات يختار وضعيات مشكمة ذات داللة، ويتطّمب حّميا

 الموارد والوضعيات اإلدماجية الستخداـ ىذه الموارد و تجنيدىا.  

 تتمّثؿ وضعية تعّمـ اإلدماج في توفير الفرصة لممتعّمـ لممارسة الكفاءة المستيدفة.  وضعية تعّمم اإلدماج: (ج
المكتسبة في  واردمن خالل تجنيد واستخدام المعارف الم تنمية الكفاءات العرضيةوتمّكف الوضعية اإلدماجية مف 

 مختمؼ مياديف المواد.
، وال ىي مجّرد تطبيقات لترسيخ الموادليست الوضعيات اإلدماجية مجّرد تصفيؼ المعارؼ المكتسبة مف 

 المعارؼ.
 خصائص الوضعية اإلدماجية: 

 تجّند مجموعة مف المكتسبات التي ُتدمج، وال تجمع؛ .1

ية نحو الميّمة، وذات داللة، فيي إذف ذا .3 ت بعد اجتماعي، سواء في مواصمة المتعّمـ لمساره التعّممي، موجَّ
 أو في حياتو اليومية والمينية، وال يتعّمؽ األمر بتعّمـ مدرسي فحسب؛ 

أو مجموعة مف المواد التي خّصصنا ليا بعض  الدراسي بالماّدة الخاّصة المشكالت مرجعيتيا فئة مف .2
 العالـ؛

 ىي وضعية جديدة بالنسبة لمتمميذ. .0
النظرية  بيف التمريف، ومجّرد تطبيؽ لمقاعدة أو -والعمـو مثال الرياضيات في -مف التمييز الخصائص ىذه ّكفوتم

 مف جية، وبيف حّؿ المشكمة مف جية أخرى. أي ممارسة الكفاءة في حّد ذاتيا.   
والصيغ  عممياتوال والقواعد المعارؼ مجموعة مف تجّند المشكمة إذا كانت الخصوص وجو عمى لكفاءةا وتمارس

التي ليا عالقة في حّؿ المشكمة ذات داللة، ويضطّر المتعّمـ إلى تحديدىا، وحيث تتواجد أيضا معطيات 
ف لـ يكف كذلؾ، فإّننا نبقى  مشّوشة، وذلؾ عمى شكؿ مشروع يستثمر فيو قدراتو ف خالؿ مشكؿ مف الواقع. وا 

 في مجّرد تمريف تطبيقي.
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التعقيد،  مستوى نفس ومف الطبيعة نفس مف وضعيات مجموعة يذا المصطمحب نقصد: الوضعيات من د( عائمة
 الكفاءات.  وتتعمؽ بنفس

 ماذا يمّيز عائمة من الوضعيات ؟
 تقـو الوضعيات المنتمية إلى عالة مف الوضعيات بتجنيد:

 نفس الكفاءات العرضية؛ 

 نفس مساعي الحّؿ؛ 

 نفس مياديف المفاىيـ؛ 

 نفس القواميس؛ذ 

 ؛نفس األىداؼ 

 نفس العوامؿ؛ 

 نفس النشاطات؛ 

 نفس المواقؼ والسير؛ 

 ... 
ـّ العائمة مف الوضعيات أف تتجّنب الحفظ التمقائي والتطبيؽ المتكّرر، لكّنيا تنمّي لدى المتعّمـ قدرة  مف ميا

 استثمار مكتسباتو الجديدة. يجب أف تمّكف مف تنّوع طرؽ التحّكـ في الكفاءات العرضية والقيـ.
 في الفّعالة مف المساىمة الفرد ليتمّكف (:TICE) تكنولوجيات المعمومات واالّتصالحّكم في مجال الت و(

تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ ضمف الكفاءات األساسية استغالؿ المعرفي، يجب أف يكوف  االقتصاد تنمية
 .لكّؿ شخص

 ينبغي أف تعّد المدرسة التالميذ لػ: س،وعمى ىذا األسا
 مف االقتصاد المعرفي؛ ـنيتي تمكّ لا اإلعالـ واالّتصاؿ ضمف كفاءاتيـ في تكنولوجياتإدراج التحّكـ  •

التي تتيحيا تكنولوجيات  اإلمكانات مف باالستفادة التعاوني العمؿ عمى وزيادة قدراتيـ التواصمية، مياراتيـ تنمية •
 اإلعالـ واالّتصاؿ؛

لإلنساف إمكانية المشاركة في جيود التنمية واالبتكار اكتساب كفاءات تمّكف مف التعّمـ المستقّؿ الذي يوّفر  •
 مفاتيح االزدىار االقتصادي في سياؽ التسابؽ العالمي. التي تعدّ 

 التقويــم  6.3
 التي تمّكننا مف الحكـ عمى تعّممات التمميذ مف خالؿ تحميؿ المعطيات المتوّفرة وتفسيرىا التقويـ ىوالوسيمة

دارية. وال يمكف لمتعّمـ أف ينجح إاّل بوضع استراتيجية لمتقويـ بأنواعو:  قصد اّتخاذ قرارات بيداغوجية وا 
شياديتشخيصي،     الذي يساىـ في المصادقة النيائية عمى التعّممات.  ائينيأو  تكويني، وا 

 
ظيفتو منو. أّما و  خاّصة التقويـ التكويني، جزءا ال يتجزّأ من مسار التعّممتعتبر المقاربة بالكفاءات التقويـ 

ىي دعـ لمسعى تعّمـ التالميذ، وتوجيو  الرسوب فحسب، بؿ أو النجاح تحديد عمى تقتصر ال فإّنيا الرئيسة،
  أعماؿ المدّرس مف خالؿ المعالجة البيداغوجية. 

عمى تجنيد  القدرة أي الفوارؽ، اعتماد بيداغوجيا التقويـ ويتطّمب والتصّرفات، والمساعي المعارؼ لتقويـا ويشمل
 ائؿ تعميـ وتعّمـ متنّوعة تأخذ في الحسباف الفوارؽ الفردية لمتالميذ، وتمّكنيـ مف النجاح بمختمؼ الطرؽ. وس

ولعّؿ السبب الرئيس لوجود التقويـ، ىو بغرض ضبط التعّممات وتعديميا وتوجييا، وتسييؿ عممية تقّدـ التمميذ 
 في تعّمماتو. 
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المرحمة  أو منياج السنة الختامية المحّددة في الكفاءات حصيمة تطّور قديـإلى ت فإّنو ييدؼ اإلشيادي، أّما التقويـ

ف قمنا بتحميمو  المنشود. أخرى بتقويـ المسار واالستراتيجية المستعممة لبموغ اليدؼ مف جية، وييتـّ مف جية وا 
تمميذ في الفترة ال ما حّققو ينظر إلى فإّنو -اعتبار النتائج كغاية في حّد ذاتياباإلضافة إلى  -وتفسيره

 مستقبال. لما يمكف أف يحّققو مف تقّدـ في ىذه التعّممات االستشرافالمخّصصة لمتعمّػـ مف جية، وينظر بعيف 
خذه المنظومة المدرسية تجاه تتّ  إداري رسمي قرار إلى تحضير وييدؼ نياية التعّمـ، اإلشيادي في يجرى التقويـو 

 و غير ذلؾ.أالتمميذ، سواء بالترقية أو الترتيب، 
 

ليست ميّمة التقويـ في المقاربة بالكفاءات التأّكد مف اكتساب المعمومات فحسب، بؿ تعمؿ أيضا عمى جعميا 
معمومات حيوية قابمة لمتحويؿ واالستعماؿ، ألّف النجاح يتمّيز بنوعية الفيـ ونوعية الكفاءات المحّصؿ عمييا، 

  ّزنة في الذاكرة.المعارؼ المكتسبة، وليس بكّميتيا المخونوعية 
التقومي ادلقارن ) الثنائي فالتقويموعميو، فإّف مشاركة التالميذ في تقويـ أعماليـ وتحميميا تكتسي أىّمية بالغة. 

نسعى  الكفاءات التي اعتبارىما مف ىدفاف تعّممياف ينبغي الذاتي والتقويم (،للمدّرس والتلميذ الذي يقوم به األقران
  .إلى اكتسابيا

  بعديف:في المقاربة بالكفاءات ذو التقويـ نظاـ و 
  فييا؛ ـكّ التحو  المواردمدى اكتساب تقويـ 

  السموؾ، المعارؼ،تجنيد الموارد واستعماليا الناجع في بناء كفاءات المواد والكفاءات العرضية)تقويـ كفاءة 
  الميارات(.

مف الوضعيات، ومستعممة  ئمةعاإلى  تنتميكّؿ وضعية تقويمية يجب أف تكوف إدماجية، كما يجب أف 
  خالؿ التعّمـ، أي تعّود عمييا التمميذ.

 ، فيي المسار الذي يمّكف المتعّمـ مف تجاوز الصعوبات التي تعترض تعّممو. المعالجة البيداغوجيةأّما 
 

 : أدوات التقويـم 1.6.3
نظور التقويمي لكفاءات صفات االختبار التقويمي مف خالؿ وضعية مرّكبة: بالم: االختبار التقويمي( أ

( تيدؼ وضعيات مرّكبة وليست معّقدةالتمميذ، االختبار التقويمي ىػو وضعية أو عّدة وضعيات إدماجية )
  يثبت مف خالليا كفاءتو. حيث إلى تقويـ كفاءات التمميذ

 ىذه الوضعيات لعّدة شروط، نذكر ثالثة الرئيسة منيا: وتستجيب
 ؛ويـتناسب الكفاءة المستيدفة بالتق 

 ؛ذات داللة بالنسبة لمتمميذ، أي تحّفزه عمى العمؿ 

 تحمؿ قيما إيجابيػة. 

عمى الوضعيات المشكمة التقويمية أف تتكّفؿ مرّكبة أو مرّكبات الكفاءة الختامية المستيدفة، كما ينبغي أف 
 تحتوي عمى معيار أو معايير التقويـ.  

 خدـ المدّرس شبكات تقويمية مثؿ:إلجراء التقويـ في القسـ، يستشبكات التقويم: ( ب
 ؛ صحيػحشبكات بمعايير الت 

 (؛بالقسـ وأخرىخاّصة بالتمميذ، ) متابعةشبكات المالحظة وال 

 منتوج بيا يّتصؼ أف ينبغي التي النوعية ىو معيار التصحيحإّف  لكفاءات.ا لتقويـ الزاوية حجرىو  المعيار:( ج

 .التي نتبّناىا لتقييم أّي منتـوج وجية النظر إذف فيو .ة..األصال االنسجام، والوضوح، الدقة التمميذ:
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 عمى لمحكـ المعتمد الشرط ىو الكفاءة، مف يتجّزأ ال جزء الحّد األدنى معيار ة:نوعيال ومعيار ألدنىلحّد اا معيار -

 كفاءة التمميذ
 معايير مثال، تعتبر نصّ  حترير لوبوأس األصيل فاحللّ  اعتماد كفاءة المتعّمـ. ال ُيشترط في فيو النوعية معيار أّما

 تقييـ المنتوج، لكّنيا ال تعاقب اإلنتاج الذي ال يحتوي عمى ذلؾ. إضافة في نوعية، تمنح صاحبيا
أجوبة ميّمة عف ىذا السؤاؿ، وتقوؿ:  لكي  2/3قاعدة  تقّدـ: متى يمكن أن نعتبر أّن معيارا متحّكم فيو - 

محترمة. ولكي نحكـ عمى احتراـ معيار أدنى،  الدنياالمعايير  تكوف كؿّ ينبغي أف  تمميذ بالكفاءة، عمى نحكـ
ينبغي أف ُيثبت التمميذ مّرتيف مف بيف ثالثة فحوص مستقّمة تحّكمو في المعيار؛ أي أّف معّد االختبار ينبغي 

 أف يقّدـ لمتمميذ ثالث فرص لفحص كّؿ معيار.
 

مف الطبيعي أف تكوف القيمة الممنوحة لمعايير الدقّػة  وعية.لمعايير الن ما ىي القيمة التي ينبغي إعطاؤىا -
 (1/4) ، فإّف معايير الدّقة ال ينبغي أف تفوؽ ربع 3/4محدودة بالنظر إلى التحّكـ في الكفاءة. وحسب قاعدة 

 النقطة اإلجمالية.
بعض. وىي لممعاير استقاللية بعضيا عف   الرئيسة اتالصفمف :استقاللية المعايير بعضيا عن بعض -

 صفة ىاّمة ألّنيا تجّنبنا معاقبة التمميذ مّرتيف عمى خطأ واحد.
 تتكّرر بعض المعايير مرارا، وىي:المعايير الدنيا المتداولة:  -

  :احتـر التعميمات؟  ىؿ المقّدـ؟ السند (أي عدم اخلروج عن ادلوضوع) المطموب المنتوج وافؽ ىؿوجاىة المنتوج 

 ىؿ استعمؿ التمميذ مفاىيـ الماّدة ومياراتيا استعماال سميما؟ الماّدة: االستعمال السميم ألدوات 

 ىؿ المنتوج منسجـ؟ معقوؿ؟ كامؿ؟ الداخمي لممنتوج: االنسجام 

 ممموس قرينة دقيقة، ودليؿ عمى تحّكـ التمميذ في معيار. رمز مؤّشرالعممّي لممعايير:  وجو المؤّشرات
 مف سمبية، وىي التي توّضح المعيار وتمّكف أو وليا قيمة إيجابية ،عّينةوضعية م في قابمة لممالحظة المؤّشرات

 جعمو عمميا.
 يمكن أن نمّيز نوعين من المؤّشرات: 

 عندما يوّضح جانبا مف المعيار، فيعكس وجود عنصر مف عدـ وجوده، أو درجة تحقيؽ مؤّشر نوعيّ  
 صفة مف الصفات؛ 

تحقيؽ معيار مف المعايير، فيعّبر عنو حينئذ بعدد أو نسبة  عتباتعندما يقّدـ توضيحات عف  مؤّشر كّمي 
 أو بحجـ.

 

 التقويم نماذج من شبكاتد( 
 المؤّشرات

 المعاييـر
 المؤّشػر  ج المؤّشػر  ب المؤّشػر  أ

    1المعيـار 
    2المعيـار 
    3المعيـار 
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 المؤّشرات
 المعاييـر

 المؤّشػر  ب المؤّشػر  أ

   اهـت انًنتــىجوخ:   1المعيـار 

    اّدةــاالستؼًال انسهيى ألدواث انً:   2المعيـار 

   ىجــي نهًنتـهـاو انذاخـاالنسد:   3المعيـار 

   يؼيــار اننىػيــــــت:   4المعيـار 
          

 سندات التواصـل 2.6.3
التقويـ، فإّف كّراس القسـ قصد إنجاز ميػاـ : تكييف كراس النشاطات التعّممية إلى دفتر المتابعة(  أ

 كّراس لمنشاطات ينبغي أف يحتوي بالخصوص عمى العناصر اآلتية:أساس المكّيؼ عمى 
 النشطات التي تجري في القسـ؛ 

 بطاقات متابعة التقويـ، والتقويـ الذاتي، والتقويـ الثنائي؛ 

   مقترحات عالجية؛ 

 .بطاقات التقويـ اإلشيادي 
 ،المتعّمـ، ويكوف وسيمة مرافقة المتعّمـ نفسو واألولياء، والمدّرس ر متابعةـدفتويستعمؿ ىذا الكراس بمثابة 

  والمدرسة في مجاؿ ممارسة التقويـ والمصادقة عمى الكفاءات المكتسبة.

 مف منيما المدّرس، وبذلؾ يتمّكف كؿّ  ومف البطاقة مف المتعّمـ نفسو ىذه أف ُتمأل يمكف بطاقة المتابعة: (ب

رأي اآلخر دوف مواجية، بؿ بروح الوعي المتبادؿ )مع إعالـ األولياء أيضا( بجوانب القّوة  اإلّطالع عمى
 وجوانب ضعفو. لدى المتعّمـ 

، الذي يمّكف األولياء مف تقييـ المجيودات التي بذليا أبناؤىـ خالؿ ج( كشف التقويم والتنقيط المدرسي
   (.راجع الوثيقة ادلرافقة)  سنة دراسية.فصؿ أو 

 


