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  دور الوثيقة المرافقة. 1

موّجهة أساسا إىل املدّرسني، لكّنها هتّم أيضا مؤلّفي الكتب املدرسية ومعّدي . شقيقة املناهج، ترافق إعدادها مرافقة لصيقةإّن الوثيقة املرافقة 
 .االختبارات، باإلضافة إىل أولياء التالميذ والباحثني وكّل مهتمّ 

  : يف تتمّثل فإّن وظيفتهوعليه، 

  :بالنسبة للمدّرسين .أ
 للمناهج من خالل التعاريف والتعاليق والشروح كّلما اقتضت الضرورة ذلك؛ الفهم الموّحدكني القارئ من مت -
 املعارف واملمارسات املرجعية اليت تقتضيها املاّدة يف مستوى معنّي؛ شرح -
 :تطبيق املناهج على املدّرسني باحرتام االختيارات تيسـير -

 ،الكفاءاتبنية على اكتسا  التعّلمات امل .

 ، مقاربة البنوية االجتماعيةيف إطار  جماعيأو يف إطار  فردياالتعّلمات املكتسبة  .

  الكفاءات العرضية،يف آن واحد قصد إدراج وتنمية  لنسقيةالماّدة وااملبنية أساس التعّلمات  .

 ؛القيمتربية الفرد على  .
 من املبادرة البيداغوجية، وتقدمي تعليم مبدع، وتكييف حمتويات الكتب املدرسية     الضرورية اليت متّكن املدّرستوفري املعلومات  -
 لواقع قسمه مع احرتام األهداف املسطّرة يف املنهاج؛ 

بكامل مراحلها  إىل جانب ذلك، فهي تقّدم اجلانب العملي بإجراء حّصة تعّلمية. وصف مسار حتقيق األهداف على مستوى القسم -
 .  وفق منطق جدول الربامج السنوية، من حتديد الكفاءة املراد بناؤها إىل غاية تقييمها

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

 (.منهاجية)مدخل بالكفاءات، مقاربة البنوية االجتماعية، نظرة نسقية : والبيداغوجية للمنهاج، أي
 .ومن الضروري أيضا أن تقّدم الوثيقة املرافقة مرجعياهتا النظرية اليت تربّر القرارات املنهجية والبيداغوجية املّتخذة 

 بناء المنهاجكيفية . 2
 (األكسيولوجيا) من حيث القيـم  1.2

 المقاربة النسقية والمنهاجية( أ 
 :وذلك وفق املخّطط اآليت ،وباعتبار التشارك بني املواداملواد منفصلة، باعتبار : صعيدين ىعل لقد أعّدت املناهج

 من الغايات إىل مالمح التخرّج من املرحلة والطور؛ •

 من األطوار إىل الكفاءات الشاملة؛ •

 الكفاءات الشاملة إىل الكفاءات اخلتامية؛ من •

 .  من الكفاءات اخلتامية إىل املناهج، انطالقا من حتليل الكفاءات اخلتامية إىل مرّكبات •
أسبا  إعادة  " ويشّكل االنسجام الداخلي للمناهج الشغل الشاغل للجنة الوطنية للمناهج كما عرّبت عنه يف العديد من وثائقها، خاّصة وثيقة 

 : املناهج( أو تعديل)ابة كت
 انسجام بني املالمح والكفاءات الشاملة والكفاءات اخلتامية؛  -
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انسجام بني مكّونات جدول الربامج السنوية، ألّن العناصر املوجودة يف أعمدة هذا اجلدول مرتابطة ترابطا متضامنا متكامال، ويشتّق   -
 .  بعضها من بعض يف تسلسل منطقي

 تدعيم القيـم  (ب

وهو اعتبار يف حمّله، ألّّنا أصل كّل الفلسفات والعقائد، واألخالق والثقافات اليت تتوّلد عنها السياسات . تُعترب القيم أّول مصدر للمنهاج
 .الرتبوية

للقيم املشّكلة للهوية  –كما توصي بذلك املرجعية العاّمة للمناهج –ولذلك، ينبغي أن تتكّفل هبا املناهج الدراسية بإعطاء األولوية 
 . الوطنية، والضامنة لالنسجام الوطين، وممارسة املواطنة والتضامن الوطين كالزمة أّولية

يبدو أّّنا الصيغة املثلى للتوفيق بني القيم الفردية والقيم اجلماعية، القيم املوروثة .  »ن حّر شخصك، كن ابن شعبك، كن ابن زمانكك «
 .الوطنية وقيم الشعو  األخرىوالقيم العصرية، القيم 

 نه منواملشكلة اليت ينبغي تناوهلا بكّل هدوء وحذر تكمن يف حتقيق التوازن بني قيمنا اخلاّصة وتلك املوصوفة بالقيم العاملية، مبا تعرّب ع
 . تطّلعات إنسانية مشرتكة، ولكوّنا إطارا يستجيب للمشكالت املطروحة يف عاملنا عموما

 :اإلطار املرجعي الذي تنبثق منه القيم األخرى وتصاغ( كما حّددهتا املرجعية العاّمة للمناهج)تشّكل قيـم اهلوية ويف هذا اإلطار، 
 قيـم ترتبط باحلياة واحرتام احلياة بكّل أشكاهلا؛ - 
 قيـم ترتبط بالعمل واحملاسن املتعّلقة به، وبالصرامة والضمري املهين؛ - 
 - ... 

 : ويرتكز تكّفل املناهج بالقيـم على االعتبارات اآلتية
 كون القيم عرضية، جيعل كّل املواد تساهم يف اكتساهبا وتدعيمها بصفة متالزمة يف املشاريع املشرتكة بني عّدة مواد باستغالل املواضيع -

     املشرتكة، مثل محاية البيئة، أو بشكل منفرد يتعّلق باألهداف اخلاّصة للماّدة؛ 
، وإّما مبرّكباهتا الوجدانية (املواطنة تفرتض معرفة كيفي تعمل املؤّسسات)الطابع الرتكييب للقيم الذي ميّكن من تناوهلا إّما مبرّكباهتا املعرفية  -

 ؛(ارياملرّكبة السلوكية تتطّلب يف الوقت نفسه معرفة النصوص القانونية السلوك احلض)، وإّما باالثنني معا (احرتام الغري)
املمارسة املسؤولة للمواطنة يف إطار قيـم اجلمهورية والدميقراطية )الطابع الشمويل للسلوك والقابل للتفكيك كنتيجة ملظاهر عّدة قيـم  -

 (.   تقتضي روحا وطنية، وروح املسؤولية واإلخالص اخللقي والفكري

 من حيث المنهجية  2.2
  لماذا المقاربة بالكفاءات ؟ 

احملور الرئيس هلذا املناهج، ( املبنية على أسس البنوية االجتماعية)قصد سّد الثغرات اليت خّلفتها املقاربة باألهداف، تُعترب املقاربة بالكفاءات 
 :والـيت

 توفّـر للمتعّلم إمكانية التجنيد بشكل ضمين لعدد من املوارد املندجمة يف حّل وضعيات مشكلة؛ -

ذي يرّكز على التلميذ وردود أفعاله يف مواجهة الوضعيات املشكلة، عن منطق التعليم الذي يرّكز على اكتسا  تفّضل منطق التعّلم ال -
 املعارف؛

 . جتّنبنـا جتزئـة املعارف وتفتيتها -



    التوّسطالوثيقة المرافقة لمنهاج التعليم                          5                                                اللجنة الوطنية للمناهج             
 

 .واجلدول املوايل يوّضح بعض الفوارق بني املقاربتني
 
  جدول مقارن بين المقاربة التقليدية والمقاربة بالكفاءات  

  المقاربة التقليدية اربة بالكفاءاتالمق

 

اإلطار النفسي 
 البيداغوجي

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

ترّكز على املضامني املعرفية، هتدف إىل : السلوكية
تثبيت سلوكات بسيطة انطالقا من التلّقي واحلفظ 

 .واالسرتجاع

 للتلميذ يف تعّلمهدليل  -
لوضعيات بيداغوجية مثرية لفضول التلميذ وحّب االكتشاف مخترع  -

  . والتفكري

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

 التعّلم

 دور المدّرس

 يبني معارفه بنفسه الكتساب الكفاءات -:دور رئيس
 يعالج ويحّول والمعارف العاّمة إلى معلومات حّية  -
 يدمج المعارف في مخّططات معرفية -
 يربط عالقات جديدة -
 للحياة العملية    نفسهيحّضر  -

 مجّرد متلّق للمعارف،  -:دور ثانوي
 يحفظ ويعيد، -            
 .تكديس المعارف -            

 دور التلميذ

النشاطـات  كعامل رئيس: من المعّلم انطالقا من وضعيات مشكلة، ومن مشاريع بيداغوجية :من التلميذ
 الصّفية

 ُتسعمل المعارف كموارد لبناء الكفاءات -
 . أهّمية تجنيد المعارف واستعمالها لحّل وضعيات مشكلة دالّـة -

 تكتسب المعارف لذاتها -

 اعتماد مبدأ الموسوعية  -

 استخدام محدود للمعارف -

 تشرذم المعارف -

 مكانة المعارف

  -: دالئل النجاح

 التحّكم في المعارف والكفاءات العرضية المكتسبة وتجنيدها  -

 نوعية المعارف المكتسبة -

 قابلية نقل التعّلمات وتحويلها  -

 النظرة اإليجابية للخطأ المؤّدي إلى المعالجة البيداغوجية  -

 دفتـر المتابعة -

 :دالئل النجاح 

كّمية المعلومات المخّزنة في الذاكرة  والمعارف   -

 المكتسبة

 المرجعية هي المعارف -

 مكانة سلبية للخطأ  -

 .غياب التقويم الذاتي -

 التقويم

 ملمح التخّرج  الماّدة المكتسبة من  استنساخ مضامين في حّل المشكالتالتحّكم 

 تعليق على مالمح التخّرج .7

إّن حتديد املالمح وتفصيلها من املستوى الشامل إىل املستوى السنوي ميّكننا من اجتنا  تكديس الربامج السنوية، وجيعلها أكثر تناسقا 
 .ولذلك ينبغي أن تدرج نشاطات التعّلم يف سياق حتقيق مالمح التخرّج. وتنظيما وتكامال، فيتحّقق االنسجام النسقي عموديا وأفقيا

 يف التعـار  بعض
 فهو يرتجم غايات املدرسة اجلزائرية، وملمح املواطن . من التعليم االبتدائي مباشرة من الفانون التوجيهي للرتبيةملمح التخّرج  رجخيست

ملمح التخّرج من اجلزائري الذي على املدرسة تكوينه، ومنه تستخرج الكفاءات الشاملة للمواد؛ ومن جمموع هذه األخرية يتكّون 
 . التعليمية المرحلة

  لذا جند كفاءة شاملة . هدف نسعى إىل حتقيقه يف ماّدة دراسية يف ّناية فرتة دراسية حمّددة وفق نظام املسار الدراسيالكفاءة الشاملة
شاملة لكّل وهي تتجزّأ يف انسجام وتكامل إىل كفاءة . يف ّناية املرحلة، وكفاءة شاملة يف ّناية كّل طور، وكفاءة شاملة يف ّناية كّل سنة

 .ماّدة، وترتجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة
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  التحّكم يف املوارد، حسن استعماهلا )كفاءة مرتبطة مبيدان من امليادين املهيكلة للماّدة، وتعرّب بصيغة التصّرف الكفاءة الختامية
  . ين املهيكلة للماّدة، عّما هو منتظر من التلميذ يف ّناية فرتة دراسية مليدان من املياد(وإدماجها وحتويلها

  وعدد امليادين يف املاّدة حيّدد عدد الكفاءات اخلتامية اليت ندرجها يف ملمح التخرّج. جزء مهيكل ومنظّم للماّدة قصد التعّلمالميدان .
 .ويضمن هذا اإلجراء التكفل الكّلي مبعارف املاّدة يف مالمح التخرّج

 

 وفة المفاهيميةفتعليق على المص.  1
وتتكّون هذه املوارد من معارف املاّدة  . الضرورية لبناء الكفاءات املستهدفةللموارد إّن غاية املصفوفة املفاهيمية هي التحديد الشامل 

 . والكفاءات العرضية والقيم، وتشمل املهارات والسلوكات الضرورية لبناء الكفاءات
. جتمع املعارف األساسية للماّدة، فإّن التعلّـم بنبغي أن يستهدف التحّكم يف املوارد والطرائق واملساعي واإلجراءات وملّـا كانت املصفوفة املفاهيمية

ضرورية فهي مبثابة الدليل الذي نتبعه يف إعداد الوضعيات املشكلة املخّصصة للتحّكم يف املعارف األساسية و والطرائق واملساعي واإلجراءات ال
     .المخطّـط العـام للمـاّدة بمثابة أنّها ت اخلتامية؛ أيلبناء الكفاءا

 تعليق على جدول التشاركات .5
يشّكل مفهوم التشارك عنصرا أساسيا لكونه يدخل مناحي جديدة يف املناهج، ويعيد صياغة تلك املوجودة من قبل من وجهة نظر التداهل 

 :وبذلك فهو.بـني املواد واالندماج املوضوعي بينها
 يـدّل على االهتمام باملشاكل االجتماعية ويربط بني املدرسة واحلياة؛ •

 ينّمي نظرة اجتماعية نقدية؛ •

 يعيد التفكري يف املعرفة الشاملة والتداخل بني املواد، باإلضافة إىل التفكري يف اجلوانب األخالقية؛ •

 .   هاجيقرتح نظرة جديدة إزاء خمتلف املواد الدراسية ومواضيع الدراسة يف املن •
 القيم والكفاءات العرضية  5.5

كما جيب أن تكون هذه . بشكل يُكسب التالميذ سلوكات تّتفق وهذه القيمبالقيم أثناء التعّلم، جيب أن تتكّفل الوضعية املشكلة 
 .املستهدفة الكفاءات العرضيةالوضعية مهيكلة بشكل جيعلها تستهدم 

 .فإّن جدول القيم والكفاءات العرضية املدرج يف املنهاج جيب أن يكون املنبع املفّضل يف إعداد الوضعيات املشكلة التعّلمية وعليه،
  المحاور المشتركة  2.5

 :إّن اهلدف من هذه احملاور املشرتكة هو
انطالقا من املعارف احملسوسة احلدسية جتاه بناء  يف الرتبية الشاملة، (املواضيع ذات صبغة إنسانية)إدراج موضوعات ذات بعد عاملي  -

 املفهوم؛ 
. توفري السند هلذه التشاركات بني برامج املواد يف إطار أهداف الرتبية املشرتكة، وكذلك تنمية القيم اليت تعطيها معىن نفعيا وأخالقيا -

 . فكّل ماّدة تأخذ من هذه احملاور العاّمة املواضيع املناسبة
بشكل متكامل مبحور أو مفهوم وارد يف عّدة مواد ميّكن من االنسجام األفقي بني هذه املواد، ومن تناول مشاريع متعّددة  إّن التكّفل

أنظر جدول احملاور )كما أّن الوضعية املشكلة  التعّلمية املقرتحة ينبغي أن تتكّفل باملواضيع املشرتكة . املواد باإلضافة إىل تنمية اإلدماج
      (. وارد يف املنهاجاملشرتكة ال

 السنوية تعليق على جدول البرامج .6
وذلك لكوّنا ترتبط ارتباطا خاّصا  -شأّنا يف ذلك شأن الكفاءات العرضية -من املعروف أنّه من الصعب برجمة القيـم برجمة مسبقة :القيـم .  أ

 .بالوضعية التعّلمية، وبالوظائف والنشاطات اليت تستخدمها
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 واحلّل الوسط يف تناوهلا يتمّثل يف تقدميها يف شكل مّدونة يأخذ منها املدّرس ما حيتاجه يف بناء الوضعيات التعّلمية وفق النشاطات

 .   املستخدمة، ووفق منط حمّدد

 
 (على سبيل المثال) نمطية القيــم

 األنمـاط القيــم

 قيـم روحية ودينية روح القيم اإلسالمية
 روح التضامن وهبة النفس  

 قيـم خلقيـة احرتام احلياة، الضامن األساسي الزدهار اإلنسان 
 احرتام النفس واحرتام الغري، أساس ربط عالقات العدل واملساواة يف اجملتمع

 احرتام الوسط احمليط، الضروري لبناء عامل يتمّيز بأكثر إنسانية 

 القيمتان األساسيتان يف تنمية الشخصية   االستقاللية واملسؤولية،

 االهتمام بإتقان العمل واإلحساس بالواجب، شرطان أساسيان حلياة اجتماعية راقية ومزدهرة    

 بذل اجلهد وروح النظام الشخصي الذي يتجّسد يف أعمال الفرد الواقعية 

 التسامح املطلو  حّّت يكون كّل فرد عنصرا نشيطات يف جمتمع متعّدد روح

 قيـم اجتماعية وثقافية روح احلرّية، والعدل واملساواة، والتضامن
 التشّبث بقيم املواطنة

 الشعور باالنتماء لثقايف اجتماعي الذي يكون منطلقا لبناء هويّة اجلماعة

 الشعور الدميقراطي الذي ينتشر تدرجييا مبعرفة املؤّسسات والناس، وبتعّلم حقوق وواجبات املواطن

روح الفريق والقدرة على العمل ضمن اجملموعة، لكوّنا من احملاسن اليت جتعل الفرد قادرا على حتّمل 
 مسؤوليات تضامنية حقيقية يف حميطه   
 حتملها العادات والتقاليد والقوانني، ملساتمتها يف الفهم الرحب وقبول االعرتاف بالتطّلعات اجلماعية اليت

 مبدأ تطّور املقاييس والقواعد
   حّب الوطن والتشّبث بالرتاث والتعّلق به، الشرط األساسي لرتبية متجّذرة يف احمليط

 قيـم فكريـة روح العمل املمنهج املنظّم الذي ميّيز اجلهد الفكري

 احلكم النقدي على إلنسان وعلى اجملتمع حيث التعبري عن تيارات فكرية

 البحث الدائم عن احلقيقة، الضامن لألمانة الفكرية واألصالة 

 قيـم وجدانية اإليثار الذي يؤّدي إىل التضامن الفردي والوطين مثّ الدويل
 القدرة على التعبري عن جتربته دون التفريط يف عامل االنفعاالت واألحاسيس الشخصية

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

ومبختلف الطرق اليت توفّرها  تذّوق اجلمال الذي ميكن أن يتطّور بتأّمل الطبيعة، وباكتشاف الروائع الفنّية،
 الثقافة  

 قيـم جمالية

 تذّوق التعبري الفيّن الذي ُيكتسب من خمتلف الفنون
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 :بثالث مراحل ميـّر إدماج القيمة  : إدماج القيمـة
  ؛يف صيغة إشكالية إلعطائها داللة -وضعية تعّلمية  من خالل -إبراز القيمة  
 ،معىن التضامن من : مثل) يساهم يف تعميم التجربة الوجدانية أو الفكرية، وإعطائها صفة الدوام إدراج القيمة يف قسم من الوضعيات

 ؛(... خالل التعاون بني اجلريان وتعميمه إلعطاء معىن التحّضر للتضامن الوطين

 ات جديدةسلوكيف القيمة  ترمجة.    

 : مثال
 المواد الداعمة المواد الحاملة القيمة

   المتضّمن اإلحساس الشعور الوطني  .1
باالنتماء إلى أّمة واحدة، شعب واحد ومصير 

 :واحد
  

 روابط األرض
 

 مواّد أخرى الجغرافيا –التاريخ 

 الروابط الروحية والثقافية
 

 التربية اإلسالمية
 الفلسفة

 

 .اللغات، ال سيما العربية واألمازيغية

....   
روح المبادرة )المسؤول بااللتزام  الشعور .2

والفكر  اإليثار واإلجراء، النقدية الروح والقرار،
 (. التفّتح،  االستقامة الخلقية والنزاهة الفكرية

التي تساهم  المواد، خاّصة تلك كلّ 
 .في تكوين الروح العلمية

 
 
 

الوظيفة التفّتح على العالم من خالل معرفة  .3
المؤّسساتية للبلد، المعرفة الموضوعية للحقوق 

 .  معرفة وظائف المؤّسسات الدولية والواجبات،

 التربية المدنية
 التاريخ

 مواّد أخرى

 

 

، بل العودة إىل الدروس التقليدية يف الرتبية اخللقية -وال هو حمّبذ  - يلرتسيخ القيم وإدماجها يف املواقف والسلوك والتصرّفات، ليس من الضرور 
البيداغوجي ذي الصبغة االجتماعية والوجدانية، أو النفسي الوجداين داخل الوضعية املشكلة يسهم يف حتقيق اهلدف  كعامل ينبغي اعتبار القيم

 .  الشاملة، واليت تستهدف كذلك أهدافا معرفية
 

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

داخل الوضعية التعّلمية املصاغة صياغة إشكالية بني األهداف املعرفية واألهداف  »طبيعية«وباملنظر البيداغوجي، يتعّلق األمر ببناء روابط 
  .»النفسية االجتماعية الوجدانية«

 

 .العرضية وتربز املساتمة اخلاّصة للماّدةهي تذّكر بقائمة الكفاءات : الكفاءات العرضية . ب
 

 .يتناول هذا العمود قائمة ميادين التعّلم املهيكلة للماّدة كما هي حمّددة يف ملمح التخرّج: الميادين . ج
 

الكفاءة للعملية اليت تربط معىن الغايات بالعمليات اجلارية يف القسم، فإّن ( خطوة خطوة)املسعى التدّرجي  يف :الكفاءات الختامية. د
 .اخلتامية تعبري عن جزء من مالمح التخرّج من املرحلة ومن الطور
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لكّنها لكّنها تتمّيز بالعموم والرتكيز يف صياغتها، ممّا ال ميّكن من بناء وحدات وحصص تعّلمية، فهي تبقي على املعىن املتضّمن يف املالمح 
 .  غري عملية إىل احلّد الكايف لتنفيذ يف اقسم

 

مبيدان من امليادين املهيكلة للماّدة، وتعرّب بشكل حسن التصّرف عّما هو منتظر من التلميذ يف ّناية فرتة دراسية يف اخلتامية  الكفاءةوترتبط 
 . (التحّكم يف املوارد، معرفة كيفية جتنيدها وإدماجها وحتويلها)هذا امليدان 

  .   قابلة للتقييمجب أن تصاغ الكفاءة اخلتامية ومرّكباهتا بشكل جيعلها كما 

 

مرّكبات الكفاءة هي العناصر املكّونة للكفاءة اخلتامية، ومتّكن من جعلها عملية من خالل إبرازها : مرّكبات الكفاءة الختامية. هـ
 :لألهداف التعّلمية اآلتية

 يف املعارف؛التحّكم   -
 هذه املعارف؛ استخدام  -
   . سلوك يتماشى والقيم والكفاءات العرضية تنمية  -

، ينبغي أن حنّلل الكفاءة اخلتامية إىل مرّكبات، وذلك قصد إبراز األهداف التعّلمية القابلة للتحقيق، واليت ميكن أن وهلذه األسبا  املذكورة آنفا
 :نلحق هبا

 مضامني املاّدة اخلاّصة هبا، واملشّكلة كموارد يف خدمة الكفاءة؛  -

 وضعيات اليت متّكن من حتقيقها، وهي مشّكلة يف وحدات تعّلمية؛ال  -

يف تقييم الكفاءة اخلتامية من خالل وضعية مشكلة ( كلّيا أو جزئيا)الوضعيات اليت متّكن من تقييمها بصفتها مرّكبات، ومن إدراجها   -
   .   إدماجية
 عدد من المرّكبات التي يتطّلبها تركيبها، إلى تحليلها الشاملة والملمح ينبغيالكفاءات الختامية التي تترجم الكفاءة  فإّن مجموع ولذلك،

 .دون اإلفراط يف عددها
ـاءة وعلى سبيل املثال، إذا كان نّص الكفاءة اخلتامية حيتوي على ثالث أو أربع عمليات لإلجناز ومعربر عنها بأفعال أو مصادر ، فإّن الكف

 . ت متكاملة، مع األخذ يف االعتبار املرادفات املمكنة قصد توضيح نفس العملية بفعلني أو مصدرين خمتلفنيستجزّأ إىل ثالث أو أربع مرّكبا
واجلدير بالذكر أّن كّل مرّكبة ينبغي أن تبين وضعيات الكتسا  املعارف واملهارات وسلوكات، باإلضافة إىل وضعيات هتدف إىل إدماجها 

كن أن يكون االنطالق من وضعية مشكلة كربى مرّكبة بالضرورة، أو من مشروع مصّغر يُبىن انطالقا من وإلثارة التعّلم، مي. بوضعيات مشكلة
 .    الكفاءة اخلتامية

   

دون أن ننسى احرتام البنية املنطقية  المعرفية ك، مواردالمضامين ( هو هو وارد يف اجلدول)نستخلص لكّل مرّكبة : يةموارد المعرفال. و
ال شّك أنّه أمر حّساس، ألنّه يتطّلب التوفيق بني . المعارف المهيكلة في المصفوفة المفاهيمية وإلى الميادينوذلك بالرجوع إىل  للماّدة،

من  وسيلتقي املنطقان يف الوضعية التعّلمية. تدرّج املضامني اليت تفرضها مرّكبة الكفاءة اخلتامية من جهة، والبنية اخلاّصة باملاّدة من جهة ثانية
 :خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني

 يعرف التلميذ من قبل وميكنه جتنيده كموارد يف الوضعية املقرتحة عليه ؟ماذا  -

 ماذا جيهل، وينبغي اكتسابه ؟ -

  . توّجه وتؤطّـر جمموع النشاطات التعّلمية وفق ما هي حمّددة يف خمّطط إجراء الوحدة التعّلمية: أنماط الوضعية التعّلمية. ز

  . اقرتاح حجم زميّن يقّدر على أنّه كاف الكتسا  الكفاءة اخلتامبةيتعّلق األمر ب: مؤّشر الحجم الساعي. ح
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 : يتطّلب التعّلم جتنيد وضعيات تعّلمية متنّوعة ومتكاملة: التعّلـم. 7
 الكتسا  املعارف؛ »ابتدائية «تعليمية /وضعيات تعّلمية •

 وضعيات إدماجية لتعّلم اإلدماج والتمّكن منه؛  •

 .وضعيات مشكلة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها  •

 :وينبغي أن تثري هذه الوضعيات

 اهتمام املتعّلم؛ •

 مشاركته الفعلية؛ •

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

ية تعّلمية أو لغز يقدرم للتلميذ، ال ميكن حّله إالّ باستخدام متّثل حمّدد بدقّة، أو باكتسا  كفاءة جديدة كانت هي وضع: الوضعية المشكلة 5.7
   .وما بُنيت الوضعية إالّ قصد حتقيق هذا التقّدم. أنّه يتمّكن من تذليل صعوبةتنقصه، أي 

 :مهّمة شاملة، معّقدة، وذات داللةكما أّّنا . املؤّسسة على البناء الذايت للكفاءات الوضعية املشكلة أداة من األدوات البيداغوجية
 تتطّلب أكثر من عملية، أكثر من إجراء أو عملية (منتوج)، وتتمّيز بالواقعية لكوّنا هادفة (معطيات أّولية)كاملة، أي أّن هلا سياق : شاملة ،

  والتقنيات واالستراتيجيات؛استخدام المعارف ينبغي القيام هبا، إىل جانب 

 فهي حتدث صراعا معرفيا، أي ال حتّل (تصرحيية، إجرائية، وشرطية)أي يف حاجة إىل عّدة معارف من خمتلف األمناط املعرفية : معّقدة ،
 بسهولة؛

 وال معىن هلا إالّ إذا (. حقيقيا تتطّلب عمال)أي هلا معىن لدى التلميذ لكوّنا تستخدم أمورا يعرفا، وهلا عالقة بواقعه املعيش : ذات داللة
أي واقعية )وحمفوظة يف ذاكرته، ومتّثل حتّديا يف متناول التلميذ ( أكانت صحيحة أو خاطئة)اعتمدت معارف أو معطيات مستقاة من احمليط 

 (.    وقابلة للتحقيق

إذا كان قام املدّرس  (وهذا ما يسّمى باملنطقة اجلوارية للنموّ )ذ وال تكون الوضعية املشكلة ناجعة إالّ إذا كانت الصعوبة املعرفية يف متناول التلمي
 . بدور الوسيط الضابط للوضعية التعّلمية

 متى نقترح وضعية مشكلة ؟
 الوضعية املشكلة االنطالقية جمموع نشاطات الوحدة التعّلمية   حتّدد séquence d’apprentissage(،الوضعية التعّلمية االبتذائية 

 .  ، ومتّكن بذلك من انطالق إجراء الوحدة التعّلميةاملسار كمرحلة حتفيزية ي بدايةفوتكون . (وضعية تعّلم اإلدماج، حّل الوضعية

 املسار، كمرحلة انطالق البحث، مرحلة التجريب، مرحلة اكتسا  املعارف، مرحلة بناء املفاهيم أو النظريات،  في قلب... 

  لذا  ،(شرط أن تكون هذه املنهجية قد مورست من قبل، حّّت ال نفاجئ التالميذ فنضّلهم)تقييم إشهادي املسار، كمرحلة في نهاية
    .ينبغي تفضيل الوضعيات املشكلة اإلدماجية اليت متّكن من تقييم مدى اكتسا  الكفاءات الكربى

 كيف نجري وضعية مشكلة ؟
 إبراز التمّثالت األّولية؛ 

 ؛(غالبا ما تكون يف جمموعات صغرية)كّل وضعية مشكلة مبهّمة   إرفاق 

 إدراج املهّمة من خالل تعليمة؛ 

 حتديد مّدة احلّل؛ 

 استحضار األهداف املفاهيمية املقصودة؛ 

 االستباق، أي تصّور السيناريوهات املمكنة حتضريا ملواجهة كّل مفاجأة؛ 

 جعل التالميذ يصوغون فرديا التمّثالت اجلديدة؛ 

 مقارنة التمّثالت األّولية بالتمّثالت اجلديدة  .  
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 نموذج عن بطاقة وضعية مشكلة
 :السنـة :المـاّدة

 :الميدان أو المحور

 :الكفاءة الختامية المستهدفة

 :مرّكبات الكفاءة المستهدفة
 هدف الوضعية المشكلة النطالق التعّلم للتقييم التكويني للتقييم النهائي

 (للتحديد: )غير ذلك
  معارف موارد مرتبطة بالوضعية المشكلة  

 القيم المستعملة 
 الكفاءات العرضية المستعملة 
 أنماط السندات التعليمية المطلوب استخدامها في الحلّ  

 : إجراء وضعية مشكلة
 اللغـز أو السؤال الذي طرحه المدّرس: 

 التمّثل األّولي أو الحاجز المطلوب تجاوزه: 

 الحّل المقترحة منهجية: 

 التمّثل الجديد المستهدف  : 
 :النشاطات المطلوبة من المتعّلم

 :إعداد النظام وتحليله
 :االختيار واّتخاذ القرار

 :معالجة الخلل
 :إعداد المشاريع وتسييرها

 :معايير ومؤّشرات التقويم

 7 المعيار

 7.7المؤّشر 

  ...... 

 7 المعيار

 7.7المؤّشر 

 7.7المؤّشر 

       ...... 

 7 المعيار

 7.7المؤّشر 

 7.7المؤّشر 

 7.7المؤّشر 

  كيفية العالج البيداغوجي المتوّقع

  الّمـدة المتوقّعة

 ما هي الشروط التي تستجيب لها الوضعية المشكلة ؟
 مصلحة التالميذ؛تأخذ يف االعتبار  .1
 المعـارف القبلية للتالميذ؛تأخذ يف االعتبار  .2
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   يف احلياة املدرسية أو اليومية خارج املدرسة؛  مشكالت حقيقية أو ممكنة الوقوعتقرتح على التالميذ  .3

 وتطالبه مبنتوج أو عّدة انتاجات؛  مهام تمّكنه بدورها من مالحظة مسعاه،متّكن التلميذ من أداء عّدة  .4

 عّدة كفاءات؛املهّمـة أو املهام فيها تتطّلب  .5

 اخل؛...مفاهيم، إسرتاتيجيات، مواقف، : عّدة مواردالتلميذ لتحقيق املهام جيّند  .6

  أجوبة أصيلة؛ويقّدم  اإلبداعجتعل التلميذ يلجـأ  .7

 بينهم؛ التعاونأو العمل الجماعي تشّجع التالميذ على  .8

 اخل؛...كتب، برجميات، أشخاص،   :استعمال عّدة مواردتدفع التالميذ إىل  .9

 اخل؛...القسم، تالميذ األقسام األخرى، األولياء، تالميذ ) المنتوج موّجه إلى جمهور .01

 اخل؛...بعض الفرتات، أيـام، أسابيع، أشهر، : واملّدة متغرّيةالوقت الكافي لتحقيق المهّمة، ختصيص  .00

 .لدى التالميذكما أّن هذه املعايـري جيب أن تكون معلومة . قصد احلكم على جناعة املسعى ونوعية املنتوج لعّدة معايـيراستخدام املدّرس  .01
 

 ما معنى المشكلة في الوضعية المشكلة ؟
وبالفعل، فإّن الوضعية املشكلة ينبغي أن . يف الوضعية املشكلة، جيب أن تكون طبيعة املشكلة مبنية بكيفية أوسع من املشكلة املدرسية التقليدية

 :تستجيب للمواصفات اآلتية
 ؛(...شّك، تساؤل، قرار يـُّتخذ،رغبة، حرمان، )وجدانية أو عملية  حاجة ليّب ت 

  ؛ ( ...خبصوص قابلية التنفيذ، التكلفة، التنوّع، احرتام اإلجراءات) صعوباتتواجه 

 أنّـه من املمكن حتقيقها من خالل: 

 ،مقدَّمة معلومات -

 البحث عنها،  متوفّرة لكن ينبغيمعلومات  -

     .(خوارزميات إسرتاتيجيات، ترتيبات،)أدوات  -

 :المشكالتأنمـاط 
  ؛(»وضعيات مشكلة «غالبا ما تسّمى )مشكالت لتوجيه التالميذ حنو بناء معارف جديدة 

  ؛(»مشكالت إعادة استثمار  «تسّمى عادة )مشكالت لتمكني التالميذ من استعمال معارفه املكتسبة  

  ؛(»مشكالت التحويل  « تسّمى أحيانا)مشكالت لتمكني التالميذ من توسيع جمال استخدام مفهوم مدروس من قبل   

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

  ؛(»مشكالت التقومي  «)والتالميذ من ضبط الكيفية اليت نتمّكن هبا من املعارف مشكالت هدفها متكني املعّلم  

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

من ( انطالقا من املكتسبات القبلية)تندرج الوضعية التعّلمية االبتدائية يف مسار التعّلم، ومتّكن : ةالبسيطتعّلمية الوضعية ال 2.7
 .واليت ستستخدم يف حّل الوضعيات اإلدماجية والوضعيات املشكلة اكتسا  املعارف والتحّكم فيها،

 ويعتمد يف ذلك على. إجراءات، حيث يكتب منها املتعّلم معلومات من خالل املشروع الذي أعّده إّّنا وضعية مكّونة من جهاز أو عّدة

الوضعيات التعّلمية ميكن أن تكون خارج أّي هيكلة ولذلك، فإّن . قدرات وكفاءات يكون متحّكما فيها من قبل، متّكنه من اكتسا  أخرى
   Apprendre...oui, mais comment. Ph Meirieu – glossaire) .مرييو  . ف: عن)           . مدرسية وكّل برجمة تعليمية

 

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

 .ليعرف ملاذا يتعّلم فيجّند جتربته يف ذلك لتلميذ بالنسبة
. مناسبةستوى معريف وكفائي إىل مستوى أعلى بإضافة معلومات جديدة مبساعدة املدّرس، وذلك بواسطة نشاطات التعّلم هو االنتقال من م

 .وهي عملية تقتضي بناء الكفاءات، وال يُكتفى بتلّقي املعارف فقط
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 :والتعّلم عملية مستمرّة حّّت يتمّكن املتعّلم من

 ؛(معارف، مهارات، سلوك)املوارد /التحّكم يف املعارف 

 تعّلم كيفية جتنيدها حلّل وضعية مشكلة معيّنة؛ 

 .إدماجها يف عائلة من الوضعيات 

معارف جديدة، مهارات جديدة، : الوضعية التعّلمية هي وضعية مشكلة يعّدها املدّرس قصد تقدمي تعّلمات جديدة لفوج من التالميذ
 . تحّكم في مساعي وطرق حلّ المشكالت

 

أو خيتار وضعيات مشكلة ذات /و يعّد املدّرسالكفاءة اخلتامية ومرّكباهتا، انطالقا من : ختاميةالكفاءة البناء دور الوضعية التعّلمية في 
  .ويتطّلب حّلها استعمال وضعيات تعّلمية ابتدائية مناسبة للتحّكم يف املوارد ويف الوضعيات اإلدماجية الستخدام وجتنيد هذه املــوارد. داللة

  بسيطةنموذج عن بطاقة الوضعية التعّلمية ال
 :السنـة :المـاّدة

 :الميدان أو المحور

 :الكفاءة الختامية المستهدفة
 

 التمّكن من الموارد :التعّلمية الوضعية هدف 

 : خصائص الوضعية التعّلمية وطبيعتها 
 :السندات التعليمية المستعملة 
 :العقبات المطلوب تخّطيها 

 :تخطيط الوضعية التعّلمية ومضمونها
  مراجعة المتعّلمين للمكتسبات القبلية 

 مرحلة التحفيز إلعطاء معنى للتعّلم 

 مضامين موضوع التعّلم ومساعيه 

 تعّلممال نشاطات 

 نشاطات المعّلم 

 التقويم: 

 التحّكم في الموارد: معيار التقويم
 1المعيـار 
 2المعيـار 
 3المعيـار 

 :كيفية المعالجة البيداغوجية المتوّقعة

 : المـّدة المقترحة
  :عدد الحصص المخّصصة

 :إّن بناء وضعية تعّلمية يتطّلب اإلجابة عن عّدة أسئلة
 تعّلمية تقرتح إجنازها ؟( أو أهداف)أّي هدف  -
 أّي كفاءات عرضية ؟ -
 أّي كفاءات املاّدة ؟ -
 ؟( شرطية أو نفعية تصرحيية، إجرائية،)أّي معارف  -
 سُتستعمل ؟ مقاربات بيداغوجيةأّي  -
 سُتستعمل ؟  كيفية تقويميةوبالتايل، أّي  -
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تجنيد واستخدام من خالل  الماّدة وكفاءات الكفاءات العرضيةمتّكن الوضعية اإلدماجية من تنمية : وضعية تعّلم اإلدماج 3.7
وليست الوضعية اإلدماجية جمّرد رصف للمعارف املكتسبة من املواّد، كما أّّنا ليست . املكتسبة من خمتلف امليادين واملواد لمعارف الموارد
 .رى لرتسيخ املعارفجيُ أيضا تطبيقات 

  مميّـزات الوضعية اإلدماجية
 لكّنها مكتسبات مدجمة وليست جمموعة بعضها لبعض؛. جتّند جمموعة من املكتسبات 

 فهي إذن حتمل داللة اجتماعية، سواء ملواصلة املتعّلم مساره الدراسي، أو يف حياته اليومية .داللة وذات املهّمة، حنو ةموّجه 

 أو املهنية؛ لكّنها ليست تعّلما مدرسيا؛  

  أو جمموعة من املواد اليت خّصصنا بعض معاملها؛ منط من املشكالت اخلاّصة باملاّدةمصدرها 

 بالنسبة للتلميذ جديدة   .    

بني التمرين، جمّرد تطبيق قاعدة أو نظرية من جهة، ومن جهة ( يف الرياضيات والعلوم)ومتّكن هذه املمّيزات، على سبيل املثال، من التمييز 
 .أخرى حّل املشكالت، أي ممارسة الكفاءة يف حّد ذاهتا
اليت يضطّر املتعّلم ... للحّل جتّند جمموعة من املعارف والقواعد، والعوامل والصيغونتحّدث عن ممارسة الكفاءة إذا كانت املشكلة املطروحة 

 إىل حتديد ما يساهم منها يف حّل املشكلة، وما هو مبثابة معطيات مشّوشة، كما ينبغي أن يكون طابعها ذات داللة بالنسبة للمتعّلم فيما
  .     ، وإن مل تكن كذلك، فإّن األمر ال يعدو أن يكون جمّرد تطبيق...خيّص املشروع، ومشاركته، واستنباط املشكلة من الواقع

 

 نموذج عن بطاقة وضعية تعّلم اإلدماج 

 :السنـة :المـاّدة

 :الميدان أو المحور

 :الكفاءة الختامية المستهدفة

 :مرّكبات الكفاءة المستهدفة
 هدف وضعية تعّلم اإلدماج الموارد   

 ماذا ندمج ؟
  مواضيع اإلدماجالمعارف 
 الكفاءات العرضية المستهدفة باإلدماج 
  السلوكات والقيم المستهدفة باإلدماج 

 كيف ندمج ؟
 نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها للتعّلم اإلدماج: 
 العقبات التي يمكن أن تعترض اإلجراء: 
 إجراء وضعية تعّلم اإلدماج 
 نشاطات المتعّلم 
   نشاطات المدّرس 

 ومؤّشرات التقويم معايير
  1المعيـار  2.1المؤّشر       3.1المؤّشر     

 1.1المؤّشر      
 : 2المعيـار  2.2لمؤّشر       3.2المؤّشر     

 1.2المؤّشر      
            : 3المعيـار   2.3المؤّشر      3.3المؤّشر     

 1.3المؤّشر      
 :المتوّقعة كيفية المعالجة البيداغوجية

 : المـّدة المقترحة  
 :عدد الحصص المخّصصة
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نقصد هبذه العبارة جمموعة من الوضعيات من نفس الطبيعة، ونفس املستوى التعقيدي، وتتعّلق كّلها بنفس  «: عائلة من الوضعيات 1.1
املهّمة املطلوبة، املوضوع، منط السند املقّدم، واملوارد  :وجُتمع الكفاءات يف عائالت من الوضعيات وفق املعامل اليت متّثل الثوابت. الكفاءات

 (. X. Rogiers روجرس) .» (...مشرتكا مسارا مسعى مشرتكا أو منهجية مشرتكة أو) جتنيدها املفروض من اليت (سلوكات مهارات، معارف،)

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

  نفس الكفاءات العرضية؛ 
 نفس نفس مساعي احلّل؛ 
 نفس امليادين املعرفية؛ 
 نفس املعلومات؛ 
 نفس األهداف؛ 
 نفس العوامل؛ 
 نفس النشاطات؛ 
 نفس املواقف والسلوكات؛ 

لكّنها جيب أن تنّمي عملية إعادة استثمار املكتسبات  والتطبيق املتكّرر ،( عن ظهر قلب)على العائلة من الوضعيات أن تتجّنب جمّرد احلفظ 
 .  تنويع طرق التحّكم يف القيم والكفاءات العرضيةكما جيب أن متّكن املتعّلم من . يف وضعيات جديدة
 متوّسطالهيكلة التعليم 

 السنوات األطوار المرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5السنة  5الكفاءة الشاملة للطور 

 2السنة   2الكفاءة الشاملة للطور

 3السنة 

 4السنة   3الكفاءة الشاملة للطور

 5السنة  5الكفاءة الشاملة للطور 

 2الكفاءة الشاملة للطور
 2 السنة 

 3السنة 

 4السنة   3الكفاءة الشاملة للطور
 4السنة   3الكفاءة الشاملة للطور 

 5السنة  5الكفاءة الشاملة للطور

 2السنة   2الكفاءة الشاملة للطور

 3السنة 
 4السنة   3الكفاءة الشاملة للطور 

 2الكفاءة الشاملة للطور
 5السنة 

 2السنة  

 3السنة  3الكفاءة الشاملة للطور

..... .....  

ملمح 

التخّرج من 

 المرحلة

الكفاءة 

الشاملة 

 4للماّدة 

الكفاءة 

الشاملة 

 3للماّدة 

 

الكفاءة 

الشاملة 

 5للماّدة 

 

الكفاءة 

الشاملة 

 2للماّدة 
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 ماّدة من المواد التعليميةفي لتنمية كفاءة السنوية  مخّطـط إجـراء التعّلمات 7.1

  7إجـراء التعّلم السنوي للميدان 
 7الختامية للميدان الكفاءة 

  
 

 

الكفاءة الشاملة 

 المستهدفة

    

7إجـراء التعّلم السنوي للميدان    
 7الكفاءة الختامية للميدان 

 

    

7إجـراء التعّلم السنوي للميدان    
 7الكفاءة الختامية للميدان 

 

    

1إجـراء التعّلم السنوي للميدان    
 1للميدان الكفاءة الختامية 

 

 
 

 من الميادين المهيكلةفي ميدان لكفاءة مخطّـط إجـراء التعّلمات السنوية  6.7
 الفصل الدراسي األّول

معالجة 

بيداغوجية 

 محتملة

وضعيات 

مشكلة  

 تقويمية

 مرحلية

وضعية تعلّم 

إدماج 

 المرّكبات 

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7وضعية تعلّم اإلدماج 

- 7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 ةجزئيال

...... 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

الكفاءة 

الختامية 

 المستهدفة

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7وضعية تعلّم اإلدماج 

- 7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 الجزئية

....... 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7وضعية تعلّم اإلدماج 

- 7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 الجزئية

........ 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

  

 الفصل الدراسي الثاني

معالجة 

بيداغوجية 

 محتملة

وضعيات 

مشكلة  

 تقويمية

 مرحلية

وضعية تعلّم 

إدماج 

 المرّكبات 

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7وضعية تعلّم اإلدماج 

- 7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 الجزئية

...... 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

الكفاءة  7المرّكبة 

الختامية 

 المستهدفة

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7وضعية تعلّم اإلدماج 

- 7- ... 
الوضعية التعلّمية  

  7 الجزئية

....... 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط  ا

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7ة  التعلّم

 7وضعية تعلّم اإلدماج 

- 7- ... 
التعلّمية الوضعية 

  7 الجزئية

........ 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

 

 الفصل الدراسي الثالث

وضعيات 

مشكلة  

 تقويمية

 ختامية

وضعية تعلّم 

إدماج 

 المرّكبات 

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 - 7وضعية تعلّم اإلدماج 

7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 الجزئية

...... 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط  ا

 7 ةالتعلّم 

 7المرّكبة 

الكفاءة 

الختامية 

 المستهدفة

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 - 7وضعية تعلّم اإلدماج 

7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 الجزئية

....... 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

 حّل الوضعية المشكلة ا

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 - 7وضعية تعلّم اإلدماج 

7- ... 
الوضعية التعلّمية 

  7 الجزئية

........ 

الوضعية المشكلة 

لتوجيه وضبط 

 7 التعلّم

 7المرّكبة 

 .ينبغي تكييف هذا املخّطط وفق مّدة التعّلم بالنسبة للميادين اليت ال يكون فيها التعّلم سنويا، .5  :مالحظات

املشكلة  اخلتامية املستهدفة والتنقيط، ينبغي أن حتّدد معامالت للوضعيات بالنسبة لتقييم مدى التحّكم يف الكفاءة .2
 .ترتجم املستوي املتزايد لتعّقد الوضعيات املشكلة الفصلية وفق تدرّج التعّلم (2؛ 1,5؛  1مثل ) الفصلية،
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 لتنمية كفاءة معّينة إجراء التعّلمات مخطّـط  7.7
 

معالجة 
 بيداغوجية

 محتملة

وضعيات 

مشكلة  

 تقويمية

وضعية 

 تعلّم إدماج

حّل الوضعية المشكلة  
لتوجيه وضبط 

 ... -7 التعلّم

 
وضعيات تعلم 

  -7  اإلدماج

.... 

 
الوضعيات 

جزئية ال  التعلمية
7- 7- .... 

 الوضعية المشكلة  

لتوجيه ضبط 

  7 التعلّم ة

.... 

7المرّكبة    

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 ... -7 التعلّم

وضعيات تعلم  

-7  اإلدماج  

 ....  

 
الوضعيات 

الجزئية   التعلمية
7- 7- .... 

 الوضعية المشكلة  

لتوجيه ضبط 

 7 التعلّم ة
.... 

7المرّكبة   

حّل الوضعية المشكلة 
لتوجيه وضبط 

 ... -7 التعلّم

وضعيات تعلم  

  -7  اإلدماج

.... 

 
الوضعيات 

الجزئية   التعلمية
7- 7- .... 

 الوضعية المشكلة  

لتوجيه ضبط 

 7 التعلّم ة
.... 

7المرّكبة   

جيب أن ( التحّكم يف املوارد، جتنيد املوارد والقيم والكفاءات العرضية واستخدامها)كّل مرّكبة من مرّكبات الكفاءة الختامية  .5 :مالحظات
 .تكون حمّل تعّلم مسبق

 .ميكن أن جُترى الوحدة التعّلمية  يف عّدة حصص حسب طبيعة وأتمّية النشاطات الضرورية للتحّكم يف املرّكبة املستهدفة.  2

املدرس، )توجيه نشاط من األنشطة، طبيعته وشكله، االسرتاتيجيات اليت يستخدمها، تتعّلق باألدوار املسندة للفاعلني : نشاط التعّلم 7.1
أي أّن عّدة ... ، وباملنتوج التعّلمي الذي نريد احلصول عليه، وبالظروف والشروط اليت استخدمت فيها الوضعية التعّلمية (...ومجاعيا، التالميذ فرديا 

 .عوامل تتدّخل بشكل منفرد أو مشرتك

. عادة من عّدة مهاّم يُطلب أداؤهاوهو يتأّلف . إّن النشاط التعلمي خيّططه املدّرس ويقّدمه للتالميذ قصد مساعدته على حتقيق هدف تعّلمي
وميكن هلذا النشاط أن يّتخذ عّدة أشكال مكّملة، مّتفقة . أّما طبيعة نشاطات التعّلم، فهي حُتدرد وفق األهداف والعناصر املّكنة للوحدة التعّلمية

 : مع مبادئ املقاربة بالكفاءات
 ؛...(كلة، الكتابة، القراءة، حّل وضعيات مش)نشاطات فردية للمتعّلم  -

 ؛...(اإلمالء، التمارين التطبيقية، )يف حصص التصحيح التعاوين بني التالميذ، لبعض األعمال ( متعّلمان)نشاطات ثنائية  -

 نشاطات مجاعية يف إطار مشروع، أو حّل مجاعي لوضعية مشكلة يتّم عرضه ومقارنته مع أفواج وأقسام أخرى؛ -

 .نشاطات مشرتكة لكّل القسم -

 
أن نستخدم خمتلف املساعي البيداغوجية اليت يتمّيز فيها حتقيق مشروع من  يف املقاربة بالكفاءات، ميكننا: مسعى المشاريع البيداغوجية 7.1

 :املشاريع بالناصر اآلتية
 من جمموع القسم، حيث يكون املدّرس منّشطا لكّنه ال يقّرر يف كّل شيء؛ سرّي تُ عملية مجاعية  •

نّص، جريدة، معرض، جمّسم، بطاقّة جتربة علمية، إبداع فيّن أو تقليدي، حتقيق، نزهة، : باملعىن الواسع)حقيقي  موّجه حنو إنتاج •
 ؛...(مسابقة، لعبة، اخل

 يدرج جمموعة من املهام اليت ميكن لكّل التالميذ أ يشاركوا فيها ويقوم كّل واحد بدور نشيط خيتلف باختالف قدراهتم واهتماماهتم؛ •

 ؛...(جتنيد املوارد، اخّتاذ قرار، ختطيط، تنسيق، )م املعارف ومهارات تسيري املشروع يثري تعلّ  •

 .   الواردة يف منهاج ماّدة أو عّدة مواد( بعد العملية على األقلّ )إعطاء األولوية لتعّلمات االكتشاف  •
 

 

  (:TICE) تكنولوجيات المعلومات واالّتصالمجال التحّكم في  7..5
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 :استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالّتصال لدى املتعّلم ما يلي وحيّقق
 اكتسا  طرائق تعّلم نشطة تعتمد على التعّلم الذايت وحّل املشكالت؛ 

 تزايد إرادته بإسناده دورا أكثر نشاطا يف تكونه، وتؤّدي به إىل اعتماد طرائق تعّلم ذات تفاعل داخلي؛ 

  املدّرس؛متكينه من تفاعل داخلي دائم وقوّي مع 

 تفضيل التعاون والعمل ضمن فريق؛ 

 دخول بنك املعطيات اخلاص باملاّدة، واحلصول على معلومات يومية عرب العامل كّله؛ 

 توفري فرصة تعّلم كيفية البحث عن املعلومات وتقييم أتميتها؛ 

 متكينه من التفّتح بسهولة على تنمية معلوماته يف املاّدة؛ 

  تكنولوجية تيّسر له دخول سوق العملاكتسا  مهارات متكينه من. 
 
 

إنّـه مسار يتمثّل يف إصدار حكم على التعّلمات من خالل معطيات متحصرل عليها، حملرلة، ومفّسرة قصد اخّتاذ قرار بيداغوجي : التقويـم .8
  . وإداري

أو النهائي الذي يساهم يف املصادقـة النهائية على  اإلشهادي، والتكويني، التشخيصي: ويُبىن التعّلم من خالل وضع إسرتاتيجيات التقومي
 . التعّلمـات

 
   البيداغوجية ي والمعالجـةنيتكو ال التقويم  5.8

 حتديد على تقتصر ال فإّّنا أّما وظيفته الرئيسة،. منه خاّصة التقومي التكويين، جزءا ال يتجّزأ من مسار التعّلمتعترب املقاربة بالكفاءات التقومي 

 . هي دعم ملسعى تعّلم التالميذ، وتوجيه أعمال املدّرس من خالل املعاجلة البيداغوجية الرسو  فحسب، بل أو النجاح
 

على جتنيد وسائل تعليم وتعّلم متنّوعة تأخذ يف  القدرة أي الفوارق، اعتماد بيداغوجيا التقومي ويتطّلب والسلوكات، واملساعي املعارف التقومي ويشمل
ولعّل السبب الرئيس لوجود التقومي، هو بغرض ضبط التعّلمات وتعديلها . احلسبان الفوارق الفردية للتالميذ، ومتّكنهم من النجاح مبختلف الطرق

 . وتوجيها، وتسهيل عملية تقّدم التلميذ يف تعّلماته
 

 . هي املسار الذي ميّكن املتعّلم من جتاوز الصعوبات اليت تعرتض تعّلمه، فالمعالجة البيداغوجيةأّما 
 :وتظهر المعالجة البيداغوجية في عّدة مستويات من مخّطط إجراء التعّلم

 ؛(هذه معاجلة تقليدية)بعد الوضعية التعّلمية البسيطة، حيث تبدو مواطن الضعف لدى املتعّلم، أو ضعف التحّكم يف املعارف  •

 ية تعّلم اإلدماج، حيث يظهر ضعف املتعّلم يف جتيد املوارد؛بعد وضع •

 بعد حّل الوضعية املشكلة االنطالقية ، حيث يُظهر املتعّلم نقصا يف استخدام املوارد؛ •

 .يف ّناية الفصل األّول وّناية الفصل الثاين، بعد نتائج التقومي املرحلي الفصلي •
 

املرحلة من جهة، ويهتّم من جهة أخرى  أو منهاج السنة اخلتامية احملّددة يف الكفاءات حصيلة تطّور إىل تقدمي يهدف ،اإلشهادي التقويم 8.2
فإنّه  -باإلضافة إىل اعتبار النتائج كغاية يف حّد ذاهتا -وإن قمنا بتحليله وتفسريه. بتقومي املسار واإلسرتاتيجية املستعملة لبلوغ اهلدف املنشود

 .مستقبال ملا ميكن أن حيّققه من تقّدم يف هذه التعّلمات االستشرافالتلميذ يف الفرتة املخّصصة للتعلّـم من جهة، وينظر بعني  ما حّققهينظر إىل 
، أو إداري رمسي تّتخذه املنظومة املدرسية جتاه التلميذ، سواء بالرتقية أو الرتتيب قرار إىل حتضري ويهدف ّناية التعّلم، اإلشهادي يف وجيرى التقومي
 .غري ذلك
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 ليست مهّمة التقومي يف املقاربة بالكفاءات التأّكد من اكتسا  املعلومات فحسب، بل تعمل أيضا على جعلها معلومات حيوية قابلة للتحويل
 .خزّنة يف الذاكرةواالستعمال، ألّن النجاح يتمّيز بنوعية الفهم ونوعية الكفاءات احملّصل عليها، ونوعية املعارف املكتسبة، وليس بكّميتها امل

التقومي املقارن للمدّرس والتلميذ الذي يقوم به ) الثنائي فالتقويم. وعليه، فإّن مشاركة التالميذ يف تقومي أعماهلم وحتليلها تكتسي أتمّية بالغة
 .إىل اكتساهباهدفان تعّلميان ينبغي اعتبارتما من الكفاءات اليت نسعى  الذاتي والتقويم، (األقران
 
 :بعدينيف املقاربة بالكفاءات ذو نظام التقومي و 

 تقومي مدى اكتسا  املوارد والتحّكم فيها؛ 

 (.املعارف، السلوك، املهارات)تقومي كفاءة جتنيد املوارد واستعماهلا الناجع يف بناء كفاءات املواد والكفاءات العرضية 
 

 :يستخدم املدّرس شبكات تقوميية مثل إلجراء التقومي يف القسم،: التقويم شبكات 3.8
 شبكات مبعايري التصحيـح؛  

  ؛(خاّصة بالتلميذ، وأخرى بالقسم) تابعةشبكات املالحظة وامل 
 معايير التقويم ومؤّشراته(  أ
 الكفاءة الشاملة إىل بالرجوع اإلشهادي التقومي) الكفاءة الختامية فتقومي .الزاوية يف تقييم الكفاءات حجر المعيار يعترب :المعايير (أ.أ

 (وامللمح
يف حاجة إىل حتديد  (أيضا التقييمات الوسيطة بغرض مراقبة المكتسبات والمصادقة على المرّكبة، وبغرض تكويني ومكّون)مرّكباتها و

 .والمؤّشرات المعايير

منتوج يتمّيز بالدقّة، : هبا منتوج التلميذهو الصفة اليت جيب أن يّتصف  .الرأي الذي نتبّناه للحكم على منتوجإذن هو ومعيار التصحيح 
 .اخل...واالنسجام، وباألصالة، 

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

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

 .معايري نوعية تضيف لصاحبها امتيازات، لكّنها ال تعاقب التالميذ اآلخرين الذين ميلكوّناهي 

 لكي حنكم: أجوبة مهّمة عن هذا السؤال، وتقولتقّدم  » 1/3قاعدة  «القاعدة اليت تسّمى :  متى يمكن أن نقول أّن معيارا قد تحّقق

ولكي حنكم على احرتام معيار أدىن، ينبغي أن يُثبت التلميذ مرّتني من بني . حمرتمة الدنيااملعايري  ينبغي أن تكون كلّ  تلميذ بالكفاءة، على
 .أي أّن معّد االختبار ينبغي أن يقّدم للتلميذ ثالث فرص لفحص كّل معيار ثالثة فحوص مستقّلة حتّكمه يف املعيار؛

 لمعايير النوعية؟ ما هي القيمة التي ينبغي إعطاؤها
فإّن معايري النوعية ال ينبغي  ، 3/4وحسب قاعدة . من الطبيعي أن تكون القيمة املمنوحة ملعايري النوعية حمدودة بالنظر إىل التحّكم يف الكفاءة

 .النقطة اإلمجالية (0/4) أن تفوق ربع 
وهي صفة هاّمة ألّّنا جتنّبنا معاقبة التلميذ . من الصفات الرئيسة  للمعاير استقاللية بعضها عن بعض: استقاللية المعايير بعضها عن بعض

 .مرّتني على خطإ واحد

 :تتكّرر بعض املعايري مرارا، وهي: المعايير الدنيا المتداولة
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 ؟  احرتم التعليمات هل املقّدم؟ السند (أي عدم اخلروج عن املوضوع) هل يّتفق املنتوج مع املطلو : وجاهة المنتوج 

 ؟ هل استعمل التلميذ مفاهيم املاّدة ومهاراهتا استعماال سليما :االستعمال السليم ألدوات الماّدة 

 ؟ هل املنتوج منسجم؟ معقول؟ كامل :االنسجام الداخلي للمنتوج 

هو معيار مدى الوضعية التعّلمية االبتدائية إّن املعيار الوحيد الذي يؤخذ بعني االعتبار يف : توجيه المعايير وفق طبيعة الوضعيات التعّلمية
 .املواردالتحّكم يف 

 

 :تتعّلق بـ( التأّكد من املواردبعد )فإّن املعايري المشكلة،  وضعية تعّلم اإلدماج والوضعيةأّما يف 
 االستعمال الفّعـال للموارد؛ -

 جتنيدها وإدماجها للحّل الوضعية املقرتحة؛ -

 .جتنيد القيـم والكفاءات العرضية  الواردة كمكّونات للكفاءة اخلتامية -

حنصل عليه قصد احلكم  ملموس، قرينة دقيقة رمزواملؤّشر . قصد إعطائها صبغة عملية، فإّن املعايري يف حاجة إىل مؤّشرات: ؤّشراتـالم (ب.أ
 .سلبية أو وهلا قيمة إجيابية ،وضعية معيّنة يف املؤّشرات قابلة للمالحظةلذا، ف. من املعايري حتّكم التلميذ يف معيارعلى مدى 

 

 : عني من املؤّشراتميكن أن منّيز نو 

 فيعكس وجود عنصر من عدم وجوده، أو درجة حتقيق صفة من الصفات؛    عندما يوّضح جانبا من املعيار، مؤّشر نوعيّ  

 .عندما يقّدم توضيحات عن مدى حتقيق معيار من املعايري، فيعرّب عنه حينئذ بعدد أو نسبة أو حجممؤّشر كّمي  

 
 بالمعايير  نماذج من شبكات التقويم

 المؤّشرات
 المعاييـر

 المؤّشـر  ج المؤّشـر  ب المؤّشـر  أ

    7المعيـار 
    7المعيـار 
    7المعيـار 
 

 المؤّشرات
 المعاييـر

 المؤّشـر  ب المؤّشـر  أ

   وجاهـة المنتــوج:   7المعيـار 
    اّدةــاالستعمال السليم ألدوات الم:   7المعيـار 
   وجــي للمنتـلـام الداخـاالنسج:   7المعيـار 
   النوعيــــــةمعيــار :   1المعيـار 

 

 أدوات التقويـم 8.4

وضعيات مرّكبة )باملنظور التقوميي لكفاءات التلميذ، االختبار التقوميي هـو وضعية أو عّدة وضعيات إدماجية : االختبار التقويمي ( أ
 . يثبت من خالهلا كفاءته حيث هتدف إىل تقومي كفاءات التلميذ( وليست معّقدة

 :وتستجيب هذه الوضعيات لعّدة شروط، نذكر الرئيسة منها وهي ثالث
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 ؛أن تناسب الكفاءة املستهدفة بالتقومي •

 ؛أن تكون ذات داللة بالنسبة للتلميذ، أي حتّفزه على العمل 

 أن حتمل قيما إجيابيـة. 

المستهدفة، كما ينبغي أن تحتوي على الوضعيات المشكلة التقويمية أن تتكّفل مرّكبة أو مرّكبات الكفاءة الختامية 
 .  على معيار أو معايير التقويم

 .من الوضعيات، ومستعملة خالل التعّلم، أي تعّود عليها التلميذعائلة إىل  تنتميكّل وضعية تقوميية جيب أن تكون إدماجية، كما جيب أن 
 

خاّصة بالتلميذ، ) تابعةيري تقوميية؛ شبكات املالحظة واملإلجراء التقومي يف القسم، يستخدم املدّرس شبكات مبعا: شبكات التقويم( ب
 (.وأخرى بالقسم

 

 (ُتكّيف وفق كّل ماّدة) شبكة تقويم التلميذ 
 Xالتلميذ    غير متحّكم فيها متحّكم فيها جزئيا متحّكم فيها

X (7)    7الكفاءة الختامية 

X (7)  X (7)  7الكفاءة الختامية 

 7الكفاءة الختامية    

 X (7)   1الكفاءة الختامية 

 X (7)  ……. 

 X (7)  ……. 

    

  X (7)  7الكفاءة الختامية 

X  (7)  7الكفاءة الختامية    

X  (7)  7الكفاءة الختامية    

  X (7) أخرى 

 

 نموذج من شبكات متابعة التلميذ

6التقويم  5التقويم   4التقويم   3التقويم   2التقويم    شبكة التطّور السنوية  Xالتلميذ  5التقويم  

 7الكفاءة الختامية  3 3 3 2 2 3

 7الكفاءة الختامية  1 1 2 2 3 3

X X 3 3 3 3  7الكفاءة الختامية 

 1الكفاءة الختامية  2 2 1 2 2 3

2 2 1 2 2 2 ……. 

 7الكفاءة الختامية  2 1 1 2 1 2
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 7الكفاءة الختامية  2 1 1 2 2 3

X X 3 2 1 1  7الكفاءة الختامية 

 أخــرى      

 
 نموذج من شبكات متابعة القسم

3التقويم التكويني  2التقويم التكويني   5التقويم التكويني    بطاقة متابعة التعّلمات والمعالجة: القسم ج 
 عدد التالميذ عدد التالميذ عدد التالميذ

 مستوى التحّكــم 0 1 3 0 1 3 0 1 3

 7الختامية  الكفاءة         

 7الكفاءة الختامية          

 7الكفاءة الختامية          

 1الكفاءة الختامية          

         ……. 

 7الكفاءة الختامية          

 7الكفاءة الختامية          

 7الكفاءة الختامية          

 أخــرى         

  
 ممّيزات الفترة االنتقالية

لكّن . على تكديس المعلومات والحفظ واالسترجاع، واستنساخ الحلول النموذجية" الكالسيكي " يعتمد نظام تقويم 
االنتقال منه إلى نظام تقويمّي يعتمد على التجنيد واالستخدام الناجع للمعارف المتحّكم فيها، ال يمكن أن يتّم بصفة 

 .لية تأسيسيةفّظة مباشرة، بل يتطّلب المرور عبر فترة انتقا
وضعيات إدماجية، )مكانة هاّمة لإلدماج واستخدام المعارف  ةينبغي أن يخّصص التعّلم خالل هذه الفترة االنتقالي

وهذا ال يمنع من القيام بمراقبة . في وضعيات تقويمية إدماجية( ...حّل وضعيات مشكلة من مختلف األنماط، 
 .          ة من قبلمستمّرة للمعارف المكتسبة باألشكال المعهود

  ...األصالة االنسجام، والوضوح، الدقة :التلميذ منتوج هبا يّتصف أن ينبغي اليت النوعية هو التصحيح معيار :المعيار( ج
 .كفاءة التلميذ على للحكم املعتمد الشرط هو  األدنى  الحدّ معيار 

نّص مثال، تعترب معايري نوعية، متنح  وأسلو  حترير األصيل فاحللّ . فهو معيار ال يعاقب اإلنتاج الذي ال يتوفّر فيه ،النوعيةأّما معيار 
 ..تقييم املنتوج، لكّنها ال تعاقب من مل حيّققها إضافة يف صاحبها


