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 دخـلم
 تخضع دوريا إلى:بؿ تّتصؼ بالحركة الدائمة، و ، ةمداج غيرلمدرسية مف األمور المسّمـ بيا أّف المناىج ا

 تعديالت ظرفية في إطار تطبيقيا؛ -

 تحييف مضامينيا )أحيانا( بما يفرضو التقّدـ العممي والتكنولوجي إلدراج معارؼ جديدة أو مواّد دراسية جديدة؛ -

 تعديالت تقتضييا أحكاـ القانوف التوجييي؛ -

 ؽ:إدخاؿ تحسينات عف طري -

 ،تعزيز االختيارات المنيجية وتعميقيا 

  نقائصمقاربة نسقية شاممة بعد التمّكف مف تحديد مالمح التخّرج مف المرحمة والطور، وذلؾ قصد معالجة 
ية، وسنة بعد سنة دوف التمّكف مف إضفاء االنسجاـ المطموب، عجالفي ظروؼ است تعدّ التي أتمؾ المناىج 

 ّرة.  ػوبمواقيت غير مستق

 ميـام المدرسة . 1
مستمّر  لممدرسة في كّؿ المستويات التعميمية. ولكونيا ترتبط بمسار سمىومازالت الغاية األ التربية والتعميـ لقد كانت

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

ىذا المسار المزدوج: التربية/ التعميـ )وىو أساس التنشئة االجتماعية(، 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

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

وسالمة أراضييا ، ، بالجزائر والوفاء ليا وتعّمق «وتنميةلديو؛  »الشعور الوطني«سيخوتر ؛ »الجنسية الجزائرية
 ؛    »وبالوحدة الوطنية 

 أفضؿ ضامف لالنسجاـ االجتماعي والوحدة الوطنية( مف خالؿ تعّمـ ثقافة الديمقراطية  المواطنة عمى التكوين(
األكبر ألىّمية المساىمة الفّعالة في الحياة العاّمة، واإلدراؾ األوسع  والتقدير ،ؿاألفض الفيـ عمى بصفة تساعده
 لمتربية المدّنية؛

 وذلؾ بترقية التعميـ ذي التوّجو العممي والتكنولوجيالعالم واالندماج في الحركة التطّورية العالمية عمى التفّتح ،    
قصد  «ات األجنبية ػبتعميـ المغ »اراتػاكتساب المعارؼ والميإلى جانب  ،ف الفكريػإشكالية التكويالمدرج في  «

، وذلؾ بجعؿ نظامنا التربوي مسايرا لألنظمة التربوية »األساسي في نياية التعميـالتحّكـ في لغتيف أجنبيتيف 
 رى؛ػخاأل
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 يساهم «الذي»انيوالمجّ رييف مف التعميػـ اإللزامي اف الجزائػكّؿ الشبّ «الذي يمّكف  د مبدأ ديمقراطيـة التعميمـتأكي

يجاد محيط مالئـ لتربية دائمة مدى الحياة ظاىرةمحاربة  بنجاعة في  ؛»األّمية وتراجعيا، وا 

 وكذا اكتساب  واستقالليتو، ة لممتعّمـشاممالتنمية ال مقاربات تفّضؿ«باعتماد وترقيتيا البشرية إعطاء قيمة لمموارد
 .»ودائمة متينةكفاءات وجيية 

 لممدرسة:  ميامّ ، حّدد القانوف التوجييي لمتربية ثالث غاياتفي إطار ىذه ال

 أ ( ميّمة تربوية/ تعميمة ؛      

 ة االجتماعية؛نشئب( ميّمة الت    

 ج( ميّمة تأىيمية.       

ـّ اآلتية: ،التعميمفي مجال التربية و   1.2  لممدرسة الميا
  ّـ ػاواة بينيـ، ويكفؿ االزدىار الكّمي المنسجؽ العدالة والمسػضماف تعميـ ذي نوعّية لكّؿ التالميذ، يحق

 والمّتزف لشخصياتيـ؛

 النظرية والتطبيقية الكافية لالندماج  مف الثقافة العاّمة، ومف المعارؼ مستوى جّيد اكتسابيـإمكانية  توفير
 في مجتمع المعرفة؛ 

 كرية والمنيجية لممعرفة معارؼ في مختمؼ مجاالت المواّد، والتحّكـ في األدوات الف اكتساب تمكينيـ مف
 الميّسرة لمتعّمـ؛

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

راـ القيـ الروحية واألخالقية لممدرسة ميّمة تربية التالميذ عمى احت، ة االجتماعيةنشئالت مجالفي  1.2
التي تعتبر الخمية األولى  والمدنية لممجتمع الجزائري، وكذا قواعد الحياة في المجتمع بالتعاوف مع األسرة

 في المجتمع.
 تقـو بػ:  وبيذه الصفة

 تنمية الحّس المدني لمتالميذ؛ -
 منح تربية وتعميـ منسجميف مع حقوؽ الطفؿ وحقوؽ اإلنساف؛ -
 ة األجياؿ الشاّبة بأىّمية العمؿ؛توعي -
 تحضير التالميذ لمحياة في المجتمع بتعميميـ قواعد العيش مع الغير؛ -
 تكويف مواطنيف يتحّموف بروح المبادرة واالبتكار.  -

، لممدرسة ميّمة االستجابة لمحاجات األساسية لمتالميذ بتوفير المعارؼ والكفاءات الرئيسة التأىيل مجالفي  1.2
 ّكنيـ مف:التي تم

 استثمار المعارؼ والميارات التي اكتسبوىا، وجعميا عممية؛ -
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 متابعة تكويف عاؿ أو مينّي، أو الحصوؿ عمى منصب شغؿ يناسب قدراتيـ وطموحاتيـ؛ -

 رات االقتصادية والعممّية والتكنولوجّية؛يّ التكّيؼ بصفة دائمة مع تطّور الميف، والتغ -

 ؛رةالتجديد والمباد -

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

 المبادئ المؤّسسة لممناىج . 2
 منسجمة لمجموعة مف العناصر المنّظمة في نسؽ تربطيا عالقات التكامؿ المحّددة بوضوح. بنيةة ىج التعميمياالمن

عداد  قصودة بالوضعيات والمضاميف واألساليبمنطؽ يربط األىداؼ الم عمى أّي منيج يقتضي بالضرورة االعتماد وا 
 وربطيا كذلؾ باإلمكانات البشرية والتقنية والماّدية المجّندة، وبقدرات المتعّمـ وكفاءات المعّمـ.  المعتمدة لتجسيدىا،

 ويعتمد بناء المنيج عمى احتراـ المبادئ اآلتية:
 أي بناء مناىج لممرحمة التعميمية؛الشمولية:  -

 العالقة بيف مختمؼ مكّونات المنياج؛ وضوحأي  االنسجام: -

 أي قابمية التكّيؼ مع ظروؼ اإلنجاز؛ قابمية االنجاز: -

 أي البساطة و وضوح اليدؼ ودّقة التعبير؛ المقروئية: -

 بيف األىداؼ التكوينية لممناىج والحاجات التربوية؛ أي السعي إلى تحقيؽ التوافؽالوجاىة:  -

 ابمة لمقياس.أي احتواء معايير ققابمية التقويم:  -

ـّ المدرسة في يستحضرىج أف اومف األمور التي يقتضييا إعداد المن ذىنو، ويدرؾ جّيدا ىيكمة المنظومة  المعّد ميا
ات لممناقشة والتشاور عمى محطّ  اإلعداد، يحتوي طويؿ مف نتيجة مسار الدراسية. فالمنيج ىووتنظيـ المسارات 

 لو، فيي القانوف التوجييي لمتربية والمرجعية العاّمة لممناىج.والتحرير. أّما وثائؽ التأطير الموّجية 
 ، المنيجي والبيداغوجي.     (الفمسفي): األخالقي، اإلبستيمولوجي مجاالتوتتمّخص المبادئ المؤّسسة لممناىج في ثالثة 

المنظومة التربوية  : يشّكؿ اختيار القيـ ووضعيا حّيز التطبيؽ أّوؿ مصدر لتوجيوفي المجال األخالقي )القيمي(  1.2
 وغاياتيا، وطبيعة المناىج واختيار مضامينيا وطرائؽ التعّمـ.

التربوية الجزائرية عمييا واجب إكساب كّؿ متعّمـ قاعدة  ما جاء في المرجعية العاّمة لممناىج، فإّف المنظومة حسبو 
 حدة منسجمة متناسقة:مف اآلداب واألخػالؽ المتعّمقػة بالقيـ ذات بعديػف )وطني وعالمي(، تشّكؿ و 

تعزيز عممية إكساب مجموعة مف قيـ اليوّية الوطنية المرجعية )اإلسالـ العروبة واألمازيغية( التي تشّكؿ  •
  الجزائري؛ »جزائرية«بانصيارىا 

 تعزيز عممية اكتساب القيـ العالمية. •

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

والنظافة والّصّحة، والتضامف، وحّب العمؿ واالجتياد، والنزاىة، والتسامح...(، باإلضافة إلى تعّمـ القرآف الكريـ 
 ؛والحديث الشريؼ
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التمميذ، وتكسبو معالـ  ىوّية في بناء تساىـ التي واألمازيغية والعروبة اإلسالـ يف اليوّية المتمّثمة تعزيز قيـ 
 تمّكنو مف فيـ انتمائو إلى مجتمع يتقاسـ معو قيما مشتركة.

 

ال تنفصؿ تنمية ىذه القيـ وتعزيزىا عف بعدىا العالمي المتعّمؽ بحقوؽ اإلنساف، والمواطنة، والحفاظ عمى الحياة 
مف النشاطات التي تمنح فرصة تجنيد ىذه القيـ، واالستفادة منيا  العديدكّؿ ماّدة أف تقّدـ لمتمميذ والبيئة. فيمكف ل

 وتعزيزىا. كما تمنحو أيضا فرصة إثراء ثقافتو وتحضير نفسو لمقياـ بدور نشيط في مجتمع ديمقراطي.  
 

ـّ أساسا خالؿ إّف اكتساب وتنمية ىذه القيـ ككفاءات  تعّمـ كّؿ ماّدة. ولو أّف ىذه المواّد تشترؾ في عرضية، ينبغي أف يت
تقاف العمؿ والتسامح والتضامف، فإّف لبعضيا دورا ىاّما في تحصيؿ ىذه القيـ، كما ىو شأف التربية  تنمية روح النزاىة وا 

ة جزءا كبيرا اإلسالمية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا عمى وجو الخصوص، ألّف القيـ لدييا تغّطي بدرجات مختمف
 مف كفاءات ىذه المواّد.  

 في التعميـ اإللزامي، ينبغي أف يطّور لدى المتعّمـ المعارؼ والسموكات اآلتية:  واكتساب ىذه القيـ وتنميتيا
 تعزيز ىوّيتو وتنمية شخصيتو في إطار قيـ اليوّية الوطنية المرجعية، إلى جانب نمّو استقالليتو؛  •

 زميا، مثؿ روح الصدؽ والحّرية والعدؿ، والنزاىة واحتراـ الحياة؛القيـ الخمقية التي تستم •

 التعّمؽ بالموروث الحضاري بكّؿ أشكالو؛ •

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

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

 بالطبع االلتزاـ النشيط وروح المسؤولية إزاء المجتمع والمصمحة العاّمة؛  

 والتضامف والتعاوف والتسامح في مختمؼ المستويات: المحّمي، والجيوي، الوطني الشامؿ؛ معنى الواجب •

 اكتساب طرائؽ العمؿ الدقيؽ الناجع مف خالؿ تثميف الجيد واحتراـ الوقت واآلجاؿ، والبيئة؛ •

 الروح الجمالية والفّنية.    •
 

 المعرفي(  الفمسفي) اإلبستيمولوجيفي المجال  2.2
التعميمية أف تتجّنب تكديس المعارؼ، بؿ ينبغي أف تفّضؿ المفاىيـ والمبادئ والطرائؽ المييكمة عمى المحتويات  •

 لمماّدة، والتي تشّكؿ أسس التعّممات وتيّسر االنسجاـ العمودي لممواّد المالئـ ليذه المقاربة؛

ومات موارد في خدمة المعمومات عامال يساىـ في تنمية الكفاءات. وىذا ما يجعؿ ىذه المعمينبغي أف تكوف  •
 الكفاءة. وعميو، ينبغي أف تغّطي ىذه الموارد مختمؼ المياديف، وطبيعة المعرفة المشار إلييا آنفا؛

ينبغي أف يوّفؽ االنسجاـ الخاّص بالماّدة بيف مراحؿ النمّو النفسي لممتعّمـ، وأف يأخذ في الحسباف تصّوراتو  •
 وتمّثالتو؛

لة بعضيا عف بعض(، وجعميا في خدمة مشروع تربوّي واحد، فتبحث بذلؾ ربط المواّد بعضيا ببعض )فّؾ عز  •
 عف تشارؾ وتقاطع بيف برامج مختمؼ المواّد، ال سيما تمؾ التي تنتمي إلى عائمة واحدة. 
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 يجب أف تترجـ التغييرات التي تعتمد عمى ُبعد مزدوج، المتمّثؿ في غرس القيـ الوطنية والتفّتح عمى العالـ. •
 

المستوحاة  بالكفاءات المقاربة : ترتكز المناىج الجديدة عمى مبدأيف أساسييف:لمجال المنيجي والبيداغوجيفي ا  3.2
 .النسقيةالمقاربة و  مف البنوية االجتماعية،

 

 بالكفاءات ؟ لماذا اعتمدت المقاربة
يس لممناىج الجديدة، وذلؾ المحور الرئ - البنوية االجتماعيةعمى البناء الفكري و المؤّسسة -تشّكؿ ىذه المقاربة 

االسرتاتيجيات اليت متّكن ادلتعّلم من  يقّدـ( أي البنوية االجتماعيةوىذا األخير ) بغرض استدراؾ نقائص المقاربة باألىداؼ.
 بناء معارفه يف وضعيات تفاعلية ذات داللة، وتتيح له فرصة تقدمي مسامهته يف رلموعة من أقرانه.

المتمّثؿ في المقاربة بالكفاءات ىو إمكانية أف يجّند  ىذا التوّجو يمّيز ما أىـّ  بالكفاءات: خصائص المقاربة أىمّ (  أ
 المتعّمـ مجموعة مف الموارد المندمجة لحّؿ مجموعة مف وضعيات مشكمة تنتمي إلى عائمة واحدة. 

 الذي التعميم منطق( عمى شكلةالذي يرّكز على التلميذ وردود أفعاله يف مواجهة وضعيات ممنطق التعّمم )إّنيا تفّضؿ 
 تحصيؿ المعارؼ والمعمومات فقط.  يعتمد عمى 

فرضيات،  إعداد وتحميميا، وضعيات تنظيـ المعمومة، عف البحث) التصّرؼ المقاربة بالكفاءات عمى المتعّمـ في ويدّرب
 مف خالؿ وضعيات مشكمة مختارة مف الواقع يواجييا في الحياة.(تقويـ حموؿ...

 

ال ترّكز عمى المحتويات والمسارات فحسب، بؿ عمى تجنيدىا الوجيو والمدمج  التعّممية فإّف الوضعياتوبذلؾ، 
 .  واإلشياديفيوضعياتمشكمة،وعمىاستغاللعقدةالوضعياتالمقترحةعمىالتالميذكسندتعّمميوسندلمتقويمالتكويني

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

 

والمواقؼ  والميارات استخداـ مجموعة منّظمة مف المعارؼ عمى أّنيا القدرة الكفاءة عمى ُتعّرؼتعريف الكفاءة: ( ب
ف المبني على تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد إنّها القدرة على التصرّ «التي تمّكف مف تنفيذ عدد مف المياـ. 

 .»( لحّؿ وضعيات مشكمة ذات داللةمعارف مكتسبة، مهارات، قيم، قدرات فكرية، مواقف شخصية...)استعماال ناجعا 
 غاية في حّد ذاتيا، بؿ تستعمؿ خاّصة لـ ُتيَمؿ، لكّنيا ال تشّكؿ ويّتضح مف ىذا التعريؼ أّف المعارؼ )المحتويات(

 لكونيا مف مرّكبات الكفاءة.،»كأداة «كمورد أو  »النفعية «لصفتيا 
 

 كفاءات الماّدة والكفاءات العرضية (ج
  وتيدؼ إلى التحّكـ في  .ىي الكفاءات التي يكتسبيا المتعّمـ في ماّدة مف المواد الدراسيةكفاءات الماّدة

 الموارد الضرورية لحّؿ وضعيات مشكمة.  المعارؼ، وتمّكنو مف

كفاءة تكتسب مف خالؿ الماّدة، وتتحّقؽ مف خالؿ المسعى التدّرجي لمعممية التعّممية الذي الكفاءة الختامية 
يربط مقاصد الغايات بالممارسة في القسـ، والتعبير عف جزء مف مالمح التخّرج مف المرحمة والطور. لكّنيا تّتسـ 

ا مف بناء وحدات أو مقاطع تعّممية: فيي تربط المعنى في صياغتيا بالعموـ واالندماج، األمر الذي ال يمّكني
المتواصؿ في المالمح، لكّنيا تبقى ناقصة في الجانب العممي عمى مستوى الممارسة في القسـ. ينبغي أف 

 ُتصاغ الكفاءة الختامية ومرّكباتيا بشكؿ يجعميا قابمة لمتقييـ.
(، وذلؾ قصد إبراز مرّكبات الكفاءة الختامية) مرّكباتولألسباب المذكورة آنفا، تجّزأ الكفاءة الختامية إلى 

 أىداؼ التعّمـ القابمة لمتحقيؽ، والتي يمكف ُتربط بيا األمور اآلتية:
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 مضاميف )محتويات( الماّدة المتعّمقة بيا كموارد في خدمة الكفاءة؛ -

 الوضعيات التي تمّكننا مف تحقيقيا كوحدات تعّممية؛ -

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

 

  :التي  والمساعي الفكرية والمنيجية المشتركة بيف مختمؼ المواد، تتكّوف مف القيـ والمواقؼالكفاءات العرضية
 والقيـ التي نسعى إلى تنميتيا. ،مياراتينبغي اكتسابيا واستخداميا أثناء بناء مختمؼ المعارؼ وال

 

كّمما كاف توظيؼ الكفاءات العرضية وتحويميا إلى مختمؼ المواد أكثر، كاف نمّوىا أكبر. كما أّف الربط بيف كفاءات 
 العرضية يساىـ في فّؾ عزلة الماّدة وفي تدعيـ نشاطات اإلدماج.الماّدة والكفاءات 

، ومف ياية الضرورية لبناء الكفاءات، وتتكّوف مف المعارؼ المكتسبة في المدرسة وخارجأّما الموارد، فيي المواّد األّول
 القيػـ والمساعي.

 

ويشّكل اختيار القيم والعمل هبا أّول مصدر لتوجيه ادلنظومة «كما أسمفنا الذكر، د( مكانة القيـم في المقاربة بالكفاءات: 
 .»ادلضامني التعليمية ومنهجيات التعّلم الرتبوية وغاياهتا، وطبيعة ادلنهاج، واختيار 

 إّف وجود القيػـ في مختمؼ مراحؿ بناء المنياج لدليؿ عمى أىّميتيا، إذ نجدىا في:
 المبادئ المؤّسسة؛ 

 مالمح التخّرج؛ 

 المصفوفة المفاىيمية؛ 

 الجدوؿ الممّخص لممنيج؛ 

 مرّكبات الكفاءات الختامية؛ 

 مياديف المواد؛ 

 كمة التعّممية؛الوضعيات المش 

  .الوضعيات اإلدماجية التقويمية 
 

 . مكـّونات المنيج3

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

جموعة بإمكانيا أف تقود وتوّجو عممية إعداد المنيج الدراسي. وىي منّظمة بكيفية تجعؿ المناىج والمسارات إّنيا م
 الدراسية تمتـز بالمبادئ االستراتيجية والمنيجية التي تجعميا أكثر قابمية لمتطبيؽ، وتّتسـ باالنسجاـ الداخمي.

 ػـ؛القيػ  .   وتنتظـ ىذه الممّيزات حوؿ المحاور اآلتية:

 الكفاءات العرضية؛ .

 كفاءات المواد؛ .

 المعارؼ. .
 

إّف تحديد المالمح وتفصيميا مف المستوى الشامؿ إلى المستوى السنوي يمّكننا مف اجتناب تكديس البرامج السنوية، 
 عموديا وأفقيا. نسقيويجعميا أكثر تناسقا وتنظيما وتكامال، فيتحّقؽ بذلؾ االنسجاـ ال
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، 2002يناير  23مح التخّرج مف غايات المدرسة التي حّددىا القانوف التوجييي لمتربية الصادر في لقد استُنبطت مال
في إطار مقاربة شاممة ونسقية. و شّكمت ىذه المالمح إطارا إلعداد المناىج، ونّظمت في انسجاـ مع ىيكمة  وذلؾ

 النظاـ المدرسي ونظاـ التقويـ عبر كامؿ المسار في:
 الشامؿ؛ مممح التخّرج.  

 مممح التخّرج مف الماّدة حسب: المرحمة التعميمية، الطور، والسنة. .
المواطف النموذجي الذي تقع عمى  –في الوقت نفسو  –تترجـ الغايات المحّددة لممدرسة الجزائرية، كما تصؼ  إّنيا

البيداغوجية  النشاطاتر حوليا ىذه العناصر ىي األغراض التعّممية التي تتمحو  فإفّ  وعميو، مسؤولية تكوينو. عاتقيا
نظاـ المدرسة )مراحؿ، أطوار، وسنوات( سيمّكف مف إنجازىا  وفؽلممدرسة. وترجمتيا وىيكمتيا في شكؿ كفاءات شاممة 

 (.انظر المخّططيف الموالييفتدريجيا. )

 بعض التعـاريف
 خمص الكفاءات الشاممة لممواد وتست مف مجموع الكفاءات الشاممة لممواد. ويتكّوف :مممح التخّرج من المرحمة

 بعد تحديد مممح التخّرج.
 

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

 انسجاـ وتكامؿ إلى كفاءة شاممة لكّؿ ماّدة، وتترجـ مممح التخرج بصفة مكثّفة. تتجّزأ في
 

 التحّكم يف كفاءة مرتبطة بميداف مف المياديف المييكمة لمماّدة، وتعّبر بصيغة التصّرؼ ): الكفاءة الختامية
رة دراسية لميداف مف عّما ىو منتظر مف التمميذ في نياية فت، (ادلوارد، حسن استعماذلا وإدماجها وحتويلها

 المياديف المييكمة لمماّدة.
 

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

 

  يقتضي التفريؽ بيف المرحمة: نفس ح التخّرج من المرحمة والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة من مممالفرق بين
 المالحظات اآلتية: تقديـ المفيوميف

  عمى مستوى الكفاءات العرضية والقيـ التي تقتضي النمّو المتدّرج، فإّف مرّكبات مممح التخّرج مف المرحمة
 جب أف تكوف واحدة.والكفاءات الشاممة لمسنة األخيرة منو ي

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

ـّ في سنة  مف السنوات السابقة لمسنة األخيرة  ؛ت
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 في عممية التحّكـ في الموارد  -المواد المتدّرجة تدّرجا خّطيا في بعض - الماّدة عمى مستوى كفاءات
)وبنفس الييكمة إلى مياديف خالؿ كّؿ المرحمة(، فإّف مممح التخّرج والكفاءات الشاممة لمسنة  يةالمعرف

لسنوات، فإّف مممح التخّرج مف المرحمة األخيرة قريبة مف بعضيا. أّما في المواد التي تتغّير ميادينيا حسب ا
يختمؼ عف الكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف حيث المعارؼ والموارد المجّندة. فاألّوؿ يعتمد عمى كّؿ 

 معارؼ المرحمة، بينما يعتمد الثاني عمى الموارد المكتسبة خالؿ تمؾ السنة فقط. 
 

 ياية المرحمة. ولكي نوّفؽ بيف منطؽ المقاربة بالكفاءات ليذا الفرؽ آثار ىاّمة عمى التقويـ اإلشيادي في ن
ونظاـ التقويـ التقميدي، ينبغي أف تتضّمف اختبارات التقويـ اإلشيادي بعديف في مراقبة التحّكـ في 

 الكفاءات:

 بعد يتعّمؽ بالتحّكـ في المعارؼ المكتسبة في السنة األخيرة مف المرحمة؛ 

 ءات العرضية خالؿ كّؿ المرحمة.بعد يتعّمؽ باكتساب القيـ والكفا 

وىكذا تبرز ىذه الييكمة مف جية أىّمية القيـ والكفاءات العرضية في التعّمـ خالؿ كّؿ المرحمة، ومف جية ثانية ضرورة 
 التأّكد مف التحّكـ في معارؼ السنة في نياية كّؿ سنة مف المرحمة.

 ف اآلتييف:وبذلؾ، فإّف مختمؼ مكّونات المنياج منّسقة وفؽ المخّططي
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 1المخّطط 

 السنوات األطوار المرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة 

 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 

 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة 

 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 

 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2السنة 

 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 

 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

 1السنة  1الكفاءة الشاممة لمطور 

 2ة السن

 3السنة  2الكفاءة الشاممة لمطور

 4السنة 

 5السنة  3الكفاءة الشاممة لمطور

..... .....  

 

 

ملمح 

التخّرج من 

 المرحلة

الكفـاءةال

شاملةللمادّ 

 2ة 

اءة ـالكف

الشاملة 

 1للماّدة 

الكفـاءة 

الشاملة 

 1للماّدة 

الكفـاءة 

الشاملة 

 1للماّدة 



 التعلٌم االبتدائً مرحلةهج امن
 

  00                                                                                                        6106  - وزارة التربٌة الوطنٌة
 

 2المخّطط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المناىج  األخيرة تُبنى ىذه مف كّؿ طور )بالمنيجية نفسيا( إلى كفاءات شاممة لمسنة. وعمىالكفاءات الشاممة  ستجّزأ
 التي حّددىا القانوف والثقافية والمعرفية واألخالقية، الفكرية المتعّمـ( لمممّيزات )لدى يالتدريجت التثبي لضماف

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

والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف كّؿ طور مع الكفاءة لممرحمة والكفاءة الشاممة لمطور األخير مف المرحمة نفسيا 
الشاممة المزامنة لو. وىذا ما يحصؿ في المواد التي تُبنى تعّمماتيا بناء خّطيا. أّما في المواد األخرى، فإّف الكفاءة 

مرحمة ) لمستوى األعمىالشاممة لممرحمة أو الطور يتحّقؽ بتجميع الكفاءات الشاممة المشّكمة ليا. وفي الحالتيف، فإّف ا
الثالثة، وكّؿ ر لألطوا الشاممة الكفاءة يدمج المرحمة مف التخّرج مممح أفّ  أي المكّونة لو؛ المستويات يدمج طور( أو

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

 : ييدؼ التعميـ االبتدائي إلى تنمية كفاءات قاعدية لدى التمميذ فيالمممح الشامل في نياية المرحمة االبتدائية 1.1.3
، والتربية الخمقية والمدنية، والتربية اإلسالمية. تابي، والقراءةوالك الشفيي التعبير مياديف  ، والرياضيات والعمـو

 يـ االبتدائي التمميذ مف تربية مالئمة، ومف إدراؾ أفضؿ لمزماف والمكاف، وتوسيع وعيو بجسمو وباألشياءويمّكف التعم
حساسووتنمية  محيطو، الموجودة في ، وقدراتو اليدوية والجسمية والفّنية، ومف االكتساب التدريجي لممعارؼ ذكائو وا 

 .  المنيجية، كما يحّضره أيضا لمواصمة دراستو في ظروؼ أفضؿ
ونجاح المدرسة، إذ  نجاحو عمييا يتوّقؼو  لذا تعتبر مرحمة التعميـ االبتدائي مرحمة أساسية في المسار الدراسي لممتعّمـ،

 صعوبات الحياة.      لمواجيةفييا توضع أسس التكويف المستقبمي لممتعّمـ، أو باألحرى تكوينو 

 

ٌة الكفاءة الختام

2 
الكفاءات 
 العرضٌة

 القيـم
اءة الشاممة ـالكف

في نياية 
 1الطور

الكفاءة الختامٌة 

 1الطور  نياية 1
الكفاءة 

 ..الختامٌة.

 

الكفاءة الختامٌة 

2 
الكفاءات 
 العرضٌة

مـالقي  
الكفـاءة الشاممة 

في نياية 
 1الطور

الكفاءة الختامٌة 

1 
 1الطور  نياية

الكفاءة 

 مٌة... الختا

 
الكفاءة الختامٌة 

2 
الكفاءات 

 العرضٌة
مـالقي  

الكفـاءة 
الشاممة في 
 2نياية الطو

الكفاءة الختامٌة 

1 
 2الطور  نياية

الكفاءة 

 الختامٌة... 

 

الختامالكفاءة

 2ٌة
الكفاءات 

 العرضٌة
مـالقي  

 الكفاءة الشاممة
 لمرحمةا في نياية

الكفاءةالختامٌ
 1ة

 

 ت.االبتدائينياية 
الكفاءة 

 ..الختامٌة.
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يجعميا وسيمة  الكفاءات والمعارؼ والتحّكـ فييا بقدر قاعدة مف إكساب كّؿ متعّمـعمى المدرسة االبتدائية تقع مسؤولية 
 َيْنُفُذ بيا في التعميـ المتوّسط، وعمى وجو أخّص: 

 إرساء أدوات التعّمـ األساسية: القراءة، والكتابة، الحساب، واستعماؿ الحاسوب؛ -

رساء أولى المعمومات المتعّمقة بالتراث التاريخي الث -  قافي لموطف؛ترسيخ قيـ اليوّية، وا 

 تعميـ التمميذ كيؼ ينّظـ المكاف الزماف الذي يعيش فيو ؛ -

 توجيو التالميذ نحو االستقاللية وتنمية قدرات المبادرة لدييـ.   -
 

 وتتوّزع ىذه األىداؼ عمى األطوار الثالثة المكّونة لمتعميـ االبتدائي:  
 

شحف رغبة التمميذ في التعّمـ وجعمو تّواقا لممعرفة، أو طور اإليقاظ والتعميـ األّولي: إذ يقوـ بالطور األّول،  
 ويمّكنو مف البناء التدريجي لتعّمماتو األساسية، وذلؾ بػ:

شفاىة وكتابة وقراءة؛ التي تعتبر كفاءة عرضية أساسية تُنّمى تدريجيا اعتمادا عمى  العربية المغةالتحّكـ في  -
 كّؿ المواد الدراسية؛

لكونيا مف التعّممات األساسية التي تضفي عمى ىذا التعميـ الصفة  الرياضياتبناء المفاىيـ األساسية في  -
 العممية، وتمنحو نوعا مف الدّقة الفكرية تستفيد منو المواد األخرى؛ 

 بناء المفاىيـ األساسية لممكاف والزماف؛  -

 ة التعميمية. اكتساب المنيجيات التي تشّكؿ قطبا آخر مف الكفاءات العرضية األساسية في ىذه المرحم -

وتستكمؿ ىذه الكفاءات العرضية بالنسبة لمختمؼ المواد بكفاءات تشمؿ في آف واحد المعارؼ والطرائؽ الخاّصة بكّؿ 
مجاؿ مف المواّد، مثؿ: حّؿ المشكالت، العّد، معرفة األشكاؿ والعالقات الفضائية، اكتشاؼ عالـ الحيواف وعالـ النبات، 

 الخ. ... واألدوات المصنوعة البسيطة

خمتلف أشكال االستدالل، ) والرياضيات( التعبري الشفهي، التعبري الكتايب، القراءة) العربيةمف المؤّكد أّف عدـ التحّكـ في المغة 
( سيؤّثر ال محالة سمبا عمى المسار الدراسي لمتمميذ، وىذا ما يستوجب تطبيؽ معرفة العّد، التحّكم يف آليات العمليات األربع

 ا الدعـ والمعالجة.بيداغوجي
 

أو طور تعميؽ التعّممات األساسية: أي تحسيف التحّكـ في المغة العربية مف خالؿ التعبير الشفيي، الطور الثاني،  
ىذا التحّكـ يشّكؿ قطبا أساسيا لمتعّممات في ىذه التربية الرياضية. وجانب فيـ المنطوؽ والمكتوب، والكتابة، إلى 

الرتبية العلمية والتكنولوجية، الرتبية اإلسالمية وادلدنية، ومبادئ اللغة )تعميؽ المواّد األخرى أيضا المرحمة. كما يخّص ىذا ال
 .األجنبية األوىل...(

التحّكـ  ال سيما –التعّممات األساسية إّف تعزيز واستخداميا: األساسية التعّممات التحّكـ في طور أو الطور الثالث، 
 الرئيس ليشّكؿ اليدؼ –الشفيي بالمغة العربية، ومعمومات وافية في بقية المواد األخرى في القراءة والكتابة والتعبير

ألّنو تعزيز يمّكف بكفاءاتو الختامية مف تقويـ التعميـ االبتدائي. ومف الضروري أف  ىذه المرحمة مف التعميـ، في
 ساسية تمنعو نيائيا مف الوقوع في األّمية.يحّقؽ المتعّمـ في نياية ىذه المرحمة درجة مف التحّكـ في التعّممات األ

 ىذه المرحمة سيسّيؿ دوف شّؾ االنتقاؿ إلى مرحمة التعميـ طواؿ لمعالج البيداغوجي أّف وضع جياز ومف المؤّكد
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المتوّسط بمستوى يمّكنو مف النجاح، حّتى ال تصبح المرحمة ىذه مرحمة التسّرب المدرسي في التعميـ اإللزامي، وال 
 (. bachotageلمعمؿ مف أجؿ االمتحاف فحسب)تشجيعا 

 يتعّمؽ األمر بػ:  المحاور الرئيسة لمتعميم االبتدائي: 2.1.3
 ترسيخ القيـ الوطنية لدى التمميذ امتدادا لمتربية العائمية والتربية التحضيرية؛ •

ـ الوطنية التي تغرس في مف التربية المدنية والخمقية المتعّمقة بالقيعمى المدرسة االبتدائية أف تنّمي نوعا  •
 ؛المتقفوتذّوؽ العمؿ  التمميذ روح المسؤولية، وااللتزاـ الشخصي،

، واكتشاؼ ثقافة ياتحّكـ التمميذ في المغة العربية يمّكنو مف القراءة والتواصؿ والتعبير بشكؿ سميـ شفييا وكتاب •
ّكـ في الوقت نفسو مجموعة مف كفاءات أّمتو مف خالؿ المنتوج الثقافي واألدبي والفّني. كما يشّكؿ ىذا التح

الماّدة والكفاءات العرضية األساسية تمّكف التمميذ مف مواصمة مساره المدرسي، إذ تتحّوؿ إلى أداة يوّظفيا في 
 اكتساب غيرىا مف المواّد التعميمية؛

 
اكتشاؼ ثقافتيا مف بالدرجة المحّددة في المنياج، قصد التواصؿ و تمّكف التمميذ أيضا مف المغة األمازيغية  •

 ؛خالؿ المنتجات الفّنية واألدبية والصناعة التقميدية

 أولى تتحّوؿ بدورىا إلى وسيمة لمقراءة ولالّطالع قبؿ االنتقاؿ إلى التعميـ المتوّسط؛ لغة أجنبية تعّمـ  •
 تناسب، وفيوال النسبة مفيوـ وفي واألعداد، الحسابية العمميات في أف يتحّكـ التمميذ عمى الرياضيات، في •

 ؛المشكالت حؿّ  مساعي
لمظواىر  عمميا سيراتف ليجد العممي والفضوؿ روح المالحظة تنمية مف التمميذ تمّكف وتكنولوجية عممية ثقافة تحصيؿ •

 ، وأف يتحّمى بروح النقد المنطقي.المالحظة

عند ممارستو  األساسية ألمفقواعد ا يحتـر وأفالعممية والتكنولوجية،  بالتطّورات اىتمامو يبدي أف التمميذ عمى •
 لألعماؿ اليدوية في المدرسة وخارجيا.

 عمى المدرسة أف تشرع في إكساب التمميذ مبادئ استعماؿ الحاسوب والتأقمـ مع الوسط الرقمي؛ 

  عرؼ والعالـ الحّي، في يبدي مسؤوليتو تجاه البيئة والصّحةعمى التمميذ أف  ،الحياةو عمـو الطبيعة وفي مجاؿ 
ضع وأف ي وتفاعؿ ىذه الوظائؼ مع البيئة،، النمّو، التغذية، التنّقؿ...()التكاثر الكبرى لمكائف الحيّ  الوظائؼ

 التصنيفات البسيطة ليا؛

 المدرسة االبتدائية أف: عمى ،مجاؿ التربية الفّنية، والتربية البدنية والرياضيةفي  •

لألشياء  )المعتمدة عمى الحواّس(ربة الحّسيةتنّمي لدى التمميذ الحّس الفّني باستخداـ المعارؼ والمقا -
 واألشكاؿ الممّثمة،

 ،تساىـ في توازف مختمؼ أشكاؿ الذكاء واإلحساس-
 الذوؽ اإلبداعي؛ تنّمي -
 والرياضية.  قدراتو النفسحركية، والبدنيةالعناية بشخصو، وتنمية -

 التعميم االبتدائيالتخّرج من مممح  مكّونات  3.1.3
 ن الشخصيةميدان تكويأ ( 

 :وفؽ مستواه وسّنو أف التمميذمقدور في  ي يكوفئابتدفي نياية التعميـ اال
  عمى صعيد ترسيخ القيم الوطنية 

 )االنتماء لمجزائر(، معّبرا عف احترامو لمرموز التي تمّثميا؛ Algérianité يتعّرؼ عمى مبادئ جزائريتو 

 بيا؛  يتعّرؼ عمى مؤّسسات األّمة الجزائرية، مبديا تمّسكو 

 والثقافي والديني؛  (المغوي) والمساني والجغرافي التاريخي المجاؿ األّمة في لموروث واسعة بمعرفة يتشّبع 
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األسرة،...(، مؤّديا أدوارا تقوـ ، زمالء الدراسة، أطفاؿ الحيّ  يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة )األقراف، 
 ؛عمى المسؤولية والتضامف واحتراـ القواعد المشتركة

 ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ. إلى تحقيؽيبادر  -
 عمى صعيد التفّتح عمى العالم 

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

 في محيطو، ولديو فكرة عاّمة عف مياّميا.ّسسات وىيئات دولية معروفة مؤ 
 ب( ميدان الكفاءات العرضية

  كفاءات ذات طابع فكري 
 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف:ي يكوف ئابتدفي نياية التعميـ اال

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

 :وفؽ مستواه وسّنو أف في مقدور التمميذي يكوف ئابتدفي نياية التعميـ اال
 بإتقػاف؛ينّظـ عممو وينجزه  -
 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 التمميذي يكوف ئابتدفي نياية التعميـ اال
 شخصيعيد العمى الص 

 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ؛ -
 يتساءؿ عف إمكاناتو، واىتماماتو وميولو؛ -
 يحّب المبادرة، وممارسة المسؤولية في مدرستو؛ -
 يتعّمـ كيؼ يكوف مستقاّل؛ -
 يثابػػر؛ -
 نة؛يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار شخصيتو وتنمية قدراتو الكام -
؛يختار  -  أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو، وبذؿ الجيد الالـز
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 عمى الصعيد الجماعي 

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

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو أف: ي يكوف ئابتدفي نياية التعميـ اال: كفاءات ذات طابع تواصمي 
 تواصؿ ؛يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ وضعيات ال -
 مختمؼ أساليب التواصؿ: األدبية، الفّنية، والبدنية ؛ ستعماؿبايتواصؿ -
 يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالّتصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا ؛  -
 يستغّؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لمبحث والّتواصؿ مع أقرانو ؛ -
 الحوار المسؤوؿ والبّناء.يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع المناسب و  -
 

 في مقدور التمميذ وفؽ مستواه وسّنو:ي يكوف ئابتدفي نياية التعميـ االدان المعـارف: ـمي ( ج
 معارف عممية وتكنولوجية: 

 التحّكـ في العمميات األربع واستخداميا في حّؿ وضعيات مشكمة ذات داللة؛-

 ؛المكاف والزماف (grandeursالتحّكـ في حجـ ) -
 عماؿ المبّسط لمسعى التفكير المنطقي والّدقة الرياضية؛االست -
 معرفة العالـ الطبيعي الحّي والماّدي؛ -
 معرفة مسار الصنع التكنولوجي البسيط المتداوؿ في حياتو اليومية؛ -
 األّولية.معرفة المفاىيـ والمسارات العممية  -
  لغوية وأدبيةمعارف 

المغة العربية في وضعيات الحياة اليومية كتعبير عف الثقافة الوطنية الفيـ، القراءة، الكتابة والتواصؿ ب -
 بكّؿ أشكاليا )المساني، الفّني والثقافي(، وعف التمّسؾ بأصولو التاريخية؛

الفّف  واألدب، العمـ مجاالت في الفكري واإلبداع لإلنتاج كأداة لسّنو المناسبة العربية المغة استخداـ -
 والثقافة؛

 كتعبير عف الثقافة الوطنية بكّؿ أشكاليا )المساني، الفّني والثقافي( ؛ غة األمازيغيةتعّمـ الم -
 السعي لمتحّكـ في المغة األمازيغية تعبيرا عف التمّسؾ بأصولو التاريخية؛ -
 معرفة )مف خالؿ النصوص( الكتّاب واألدباء الجزائرّييف والمغاربّييف والعرب، وأدباء ذّوي شيرة عالمية؛ -
 تعّمـ مبادئ لغة أجنبية كبعد يعّبر عف الثقافة العالمية. -
 نسانية  معارف اجتماعية وا 

 تنمية معارفو في مجاؿ القيـ األخالقية وممارسة الشعائر اإلسالمية؛ -
 معرفة الجغرافيا، واألحداث الكبرى والتواريخ الياّمة لموطف وربطيا بالذاكرة الجماعية لمشعب الجزائري؛ -

 فيـ وشرح األفعاؿ المرتبطة بتاريخ المحيط القريب وجغرافيتو؛ -
 اإلنسانية في تكامميا وارتباط بعضيا ببعض؛فيـ النشاطات  -
 التساؤؿ عف كيفية سير المحيط االجتماعي واالقتصادي في الوطف وفيميا؛ -
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 تنمية معرفتو بمؤّسسات الجميورية وىيئاتيا، وكيفية عمميا؛ -
 الموجودة في الوطف، وعالقتيا بالسياؽ الوطني؛ بالمؤّسسات الدوليةتنمية معارفو  -
 التساؤؿ عف قدراتو واىتماماتو، وعف النشاط الميني الذي يريد ممارستو مستقبال؛ -
 معرفة قواعد الحياة المشتركة في الحقوؽ والواجبات المعموؿ بيا، واحتراميا؛ -
 ثارىا عمى تنظيـ الحياة المشتركة؛معرفة حقوقو وواجباتو األساسية كمواطف، وآ -
 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؛ -
 جاؿ الفّف والرياضة؛معرفة القواعد والتقنيات المستعممة في م -
تعّمـ كيفية استخداـ وسائؿ التعبير الفّني لتنمية قدرتو عمى الخياؿ واإلبداع الفّني بأشكالو: موسيقي،  -

 تشكيمي، وبدني؛
 توظيؼ المعارؼ الفّنية لتنمية الحّس والذوؽ الفّنييف؛ -
ة، العناية بنفسو وتنمية قدراتو وفّعاليتو استعماؿ الموارد الفّنية لتنمية ىوّيتو الثقافية، وبناء شخصية مّتزن -

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

ـّ في إطار مقاربة نسقية، وبعد تحديد مالمح التخرّ : كفاءاتالمخطط الموارد لبناء  1.1 ج والكفاءات الشاممة ث
 لممواردييكمة لمماّدة، فإّف غاية المصفوفة المفاىيمية ىي التحديد بصفة شاممة الكفاءات الختامية لكّؿ المياديف الم

 الضرورية لبناء ىذه الكفاءات.
رية لبناء وتتكّوف ىذه الموارد مف معارؼ الماّدة والكفاءات العرضية والقيـ، وتشمؿ الميارات والسموكات الضرو 

 الكفاءات.
 وتتمّيز مصفوفة الموارد المعرفية بما يأتي:

 كونيا جدوال شامال وممّخصا لمموارد المعرفية التي ينبغي تجنيدىا الكتساب الكفاءات المراد تنصيبيا؛  

 معّدة حسب المرحمة والطور؛  

 أساسية في مختمؼ مياديف    ، أي محاور ومفاىيـيةرفالمعالموارد و  جدوال شامال لتدّرج التعّمماتكونيا   

 الماّدة الواحدة.  
 مف:  كفاءاتالمخطط الموارد لبناء يمّكف 

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

 تحقيؽ النسقية في المناىج وفؽ ىيكمة مالمح التخّرج؛ 

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

 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 

 ودي لمموارد المعرفية المجّندة في بناء الكفاءات؛االنسجاـ العم 
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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 
 

الميادين  األطوار
 المييكمة لمماّدة

 الموارد المعرفية الموارد                           الكفاءات الختامية
 المنيجية المعرفية

    1الميدان  1الطور 
   2الميدان 
   3الميدان 

 2الطور 
   1الميدان 
.......   
.......   

 3الطور 
   1الميدان 
......   
......   

المشكالت،  حؿّ  االستراتيجيات، االستقاللية، المواطنة، :أمثمة لكفاءات العرضية والقيم المطموب تنميتياا
 الروح النقدية، المنيجية التجريبية، ...الخ.  

إّف ىدؼ التربية ىو المساىمة في تنمية قدرات التالميذ الضرورية القيم والكفاءات العرضية والمحاور المشتركة:  1.1
مواجية الحياة. وال تقتصر ىذه الكفاءات عمى عالقتيا  مفكفاءات تمّكنيـ دماج االجتماعي الناجح، وفي تنمية لالن

إلى عدد مف مواضيع الساعة التي يجب عمى المدرسة  ية، بؿ تتعّداىاسبالمعارؼ التي تقّدميا مختمؼ المواد الدرا
لمتعّمقة بػ: البيئة، المحافظة عمى المحيط، النظافة والصّحة، )بتكميؼ مف المجتمع( أف تولييا عناية خاّصة، مثؿ تمؾ ا

حقوؽ وواجبات المواطف... وىي موضوعات ال يمكف لماّدة واحدة أف تتكّفؿ بيا بمفردىا، ال مف حيث المعارؼ التي 
 توّفرىا وال مف حيث المساعي الفكرية التي تقترحيا. 
مة، فإّف االكتساب المنّظـ لممعرفة يقتضي التحّكـ في أدوات التفكير وفي عالـ تزداد فيو المعارؼ وتتوّسع بسرعة مذى

والمساعي الفكرية المختبرة، وفي المفاىيـ المييكمة القادرة عمى تجميع عدد مف عناصر الواقع لجعمو شيئا واضحا 
 مفيوما. 

تشارؾ يشّكؿ عنصرا مف وقد أصبحت مساىمة برامج المواد في تحقيؽ ىذه األىداؼ انشغاال كبيرا ألّف مفيوـ ال
العناصر األساسية لكونو يدرج جوانب التجديد في المناىج، ويعيد صياغة القديمة منيا بنظرة التداخؿ بيف المواد 

 وبنظرة إدماجية. إّف مفيوـ التشارؾ:
  االىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية، ويربط بيف المدرسة  والحياة؛ عمىيقّدـ الدليؿ 

 قدية؛ينّمي نظرة اجتماعية ن 

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

  المكّونة لممنياج.    جديدة لمختمؼ المواديقترح نظرة 
 وبذلؾ، فإّف ىذه المناىج تجتيد لمتقريب بيف مختمؼ المواد ومختمؼ المستويات مف خالؿ:
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 لممراحؿ واألطوار؛اءات الشاممة والكف بناء مالمح التخّرج 

 التكّفؿ بالقيـ والكفاءات العرضية المشتركة؛ 

 .مف  المدرؾ الواقعي معرفة العالـ وفي ميداف اقػتراح أنواع مف المفاىيـ مثؿ: الزماف، المكاف، الماّدة، الطاقة
المعرفة، العقؿ والتفكير، خالؿ مكّوناتو وخصائصو، وعالقاتو الداخمية، وتنظيمو واشتغالو. وفي ميداف العقؿ و 

المغة والتواصؿ. وفي ميداف المفاىيـ واألفعاؿ ومرّكباتو وكيفياتو. وأخيرا أنواع المفاىيـ المتعّمقة بالمجتمع 
 ونظامو وكيفية تسييره.

 
أّف ىذه المفاىيـ المصّنفة في فئات مختمفة ال يمكف إدراكيا في آف واحد وبصفة متػالزمة في جميع  ومف البدييي

ـّ اكتسابيا عمى  . الخاّص بيا مدى المسار الدراسي، وبمساىمة كّؿ ماّدة في إطار تخّصصيا، وتدّرجياالبرامج، بؿ يت
 تعّممات مشتركة. إحرازغير أّنو يمكف تحقيؽ بعض التقاطعات بيف المواد باعتماد مسعى " تداخؿ المواد" في 

لربط الوظيفي )وليس النظري فقط( المطروح مسبقا يبقى بناؤه وقد أدرجت في المناىج عّدة أشكاؿ مف التشارؾ، لكّف ا
(، مف خالؿ المحاور، أو ةاجملالس البيداغوجيمرىونا بالكتاب المدرسي، بؿ حّتى عمى المدّرسيف في المؤّسسة الواحدة )

اىيـ األداتية فيما يخّص المعارؼ والمف الظرفي لمتوازيعباألحرى المشاريع المتعّددة المواد، ومف خالؿ التوافؽ 
 تبقى المغة أفضؿ وسيمة لمتواصؿ المشترؾ بيف المواد.              (،والرتبية العلمية والتكنولوجية مثالالرياضيات )

 العرضية، يجري التعّمـ في مختمؼ المواد عمى مستوييف:  والكفاءاتوعممية اكتساب القيـ  النسقي البعد تعزيزد قص
 واستراتيجيات حّؿ المشكالت،  »اإلجرائية «المذكورة سابقا، والتحّكـ في المفاىيـ تنمية السموؾ الموافؽ لمقيـ

 وممارسة الروح النقدية والمساعي العممية، والتحّكـ في تكنولوجيات المعمومات واالّتصاؿ ...الخ.

 وعمى الوضعيات التعّممية أف تتكّفؿ باكتساب الكفاءات العرضية وفؽ المحاور الياّمة، مثؿ:
 حث عف المعمومة واستغالليا؛الب 

 البحث عف طرائؽ العمؿ الناجعة؛ 

 استراتيجيات حّؿ الوضعيات المشكمة؛ 

 مساعي تسيير المشاريع وتحقيقيا؛ 

 االزدىار الشخصي؛ 

 .الخ... 

  وتناوؿ قصد إحداث االنسجاـ األفقي بينيا موادالعمؿ عمى تكامؿ تعمّػـ موضوع أو مفيوـ مف المفاىيـ في عّدة ،
 .يع المتعّددة المواد، وتنمية اإلدماجالمشار 

التنمية ادلستدامة، ادلواطنة، يكوف تطبيؽ البرامج السنوية لممواد بانتياج تعّمـ تكاممي مدمج لممحاور المشتركة )ينبغي أف 
( عمى أساس الثانوييف ادلتوّسط و ) أو مجموع األساتذة( يف االبتدائي(، إذ يتكّفؿ بيا المعّمـ )الدميقراطية، األمن، الطاقة، ...

بعضيا المواد ربط  إدماجية، وأنماط الوضعيات التعّممية. ويمّكف تعّمـ ىذه المحاور مف توفير وضعيات مشكمة 
  مواد المنياج تكوف في خدمة مشروع مشترؾ واحد. ، أي أفّ تيافّؾ عزلفي تكامؿ يبعض ب

 (طفق ستئناسعمى سبيؿ االجدول القيم والكفاءات العرضية ) 1.3.3
بتحديد كيفية مساىمة الماّدة في بناء القيـ  -وفق خصوصيتها وتوّجهها -المجموعات المتخّصصة لمموادتتكفّػؿ 

 (.40الصفحة  3.1.3انظروالكفاءات العرضية التي سبؽ ذكرىا في محور المالمح )
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 القٌـــــم

 مٌدان تكوٌن الشخصٌة

 ترسٌخ القٌم الوطنٌة على صعٌد

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

 التمّسؾ بيا ابديماألّمة الجزائرية، و  مؤّسسات يتّعرؼ عمى

 .لألّمة يتشّبع بمعرفة واسعة لموروث األّمة في المجاؿ التاريخي والجغرافي والمساني )المغوي( والثقافي والديني

 واحتراـ القواعد المشتركة ولية والتضامفؤ المس عمى ويقـو بأدوار مبنية )أقرانو، قسمو، أسرتو، حّيو(، اليومية لمجماعةالحياة  يشارؾ في

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

 رة وثقافة بمدهيعي تعّدد البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضا

( ويعرؼ وجود مؤّسسات وىيئات دولية معروفة في محيطو، األمن، الصحة، البيئة انعدامالفقر، ) يتعّرؼ عمى المشاكؿ التي تعاني منيا البشرية
 ويكّوف فكرة عاّمة عف مياميا.

 الكفاءات العرضٌة
 كفاءات ذات طابع فكري

 لسالسؿ والفئاتقدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ، وضع ايمارس 

 يستعمؿ البرىاف االستقرائي واالستنتاجي

 يعتني بحّؿ مشكالت تناسب سّنو

 يعبر عف رأيو )وجية نظره(

 يمارس فضولو وخيالو وابتداعو

 يمارس استقالليتو

 كفاءات  ذات طابع منهجً

 ينظـ عممو وينجػزه  بإتقػاف

 شتركةيندمج في مجموعة عمؿ ويساىـ في انجاز المياـ الم

 يستخدـ تحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ

 جماعي(فردي و )كفاءات ذات طابع اجتماعي 

 عمى الصعيد الفردي
 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ

 واىتماماتو وميولويتساءؿ عف إمكاناتو، 

 يحب المبادرة، ويمارس مسؤولياتو في مدرستو

 يتعّمـ روح االستقاللية
 يثابػػر

 شخصيتو وتنمية قدراتو الكامنةنشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار يشارؾ في ال

 أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو، وبذؿ الجيد الالـزيختار 

 الجماعي عمى الصعيد
 يتعّرؼ عمى القيـ االجتماعية ويستميـ منيا

 ينّمي سموكات التعاوف والتضامف المناسبة لسّنو

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

 يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب

 يساىـ في حفظ الموارد الطبيعية، ويتبّنى سموؾ المحافظة عمييا 
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 كفاءات ذات طابع تواصلً
 يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ وضعيات التواصؿ

 ستعماؿ مختمؼ أنواع التعبير: األدبي، الفّني والجسدييتواصؿ با

 يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالّتصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا

 يستغّؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالّتصاؿ لمبحث عف المعمومة والتواصؿ مع أقرانو

  ء.يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع المناسب والحوار المسؤوؿ والبّنا
 :إّف اليدؼ مف ىذه المحاور ىو: المحاور المشتركة جدول 2.3.3

 الخاّصة بالمفاىيـ؛ مف المعارؼإدراج مواضيع ذات بعد عالمي)مسائؿ إنسانية( في إطار التربية الشاممة انطالقا  
ي امتدادىا، والتي توفير سندات لمتشارؾ والتقاطع بيف المواد في إطار األىداؼ التربوية المشتركة، وتنمية القيـ ف 

 تعطييا داللة نفعية ومعنى أخالقيا.
 مواضيع الدراسة المالئمة ليا.  المحاور العاّمةوستأخذ كّؿ ماّدة مف ىذه 

 
 المواضيع المحتممة : التربية المتعّمقة بـ:المحاور

 المحافظة عمى سالمة الوسط ومكافحة التمّوث  البيئـــة
 ةحماية الثروة الحيوانية والنباتي

 المناخ ومكافحػة التصّحػػر 
………........................ 

 الخمية العائمية والبنية االجتماعيػة السّكــان
 تمركػز السّكػػػاف 

 التسيير والضبط الديمغرافي
 النزوح الريفي وعواقبو 

……… 
 المحافظة عمى الثروات الطبيعية التنمية المستدامة

 مكافحػة التبذيػر 
 ّددةالطاقات المتج

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

 حقوؽ الطفػؿ
 الديمقراطيػة

 حّرية التعبيػر  
……… 

 النظافة بكّؿ أشكاليػػا  الصّحـــة
 التغذية الصّحية 

 الوقاية الصّحية 
……… 

 األمف عبر الطرقات األمــــن
 الوقايػة

 حوادث المرور وآثارىا
……… 

 الفيضانػات المخاطـر الكبرى
 الػػزالزؿ
 الحرائػػؽ



 التعلٌم االبتدائً مرحلةهج امن
 

  60                                                                                                        6106  - وزارة التربٌة الوطنٌة
 

…….... 

 الموروث الحضاري الوطني الموروث الحضاري
 الموروث الحضاري العالمي

 الموروث التاريخي، والثقافي، والمساني )المغوي( ... وذاكرة الشعوب
………. 

………………….. ………………….. 

………………….. ………………….. 

 .جلدول على سبيل ادلثال، وهو مفتوح لإلثراءهذا امالحظة: أوردنا 
وذلؾ بوضعيا في إطارىا تحديد برنامج التعّممات السنوية، تتمّثؿ ميّمة ىذا الجدوؿ في : ةجدول البرامج السنوي 4.3

ا ربط المعرفية فحسب، بػؿ يربطيا المحتويات عمى تحديد ال يقتصر بالكفاءات. لكّنو المحّدد سابقا، أي إطار المقاربة
 موارد ضرورية لبناء القيػـ والكفاءات العرضية وكفاءات المواد المحّددة في مالمح التخّرج.  بصفتيا متينا

 الموارد المعرفية المستخدمة، فإّف جدوؿ البرنامج السنوية تثّبت بشكؿ شامؿمصفوفة الموارد المعرفية إذا كانت 
 ت التعّممية، ومعايير التقويـ ومؤّشراتو، وكذا مقترح لتوزيعيقّدـ تفاصيؿ ىذه الموارد المعرفية مع أنماط الوضعيا

 الحجـ الزمني.
 

 الكفاءة الشاملة 
 القيم 
الكفاءات  

 العرضية
الحجم الزمني 

 المقترح
معايير ومؤّشرات 

 التقييم
نمط الوضعيات 

 التعّلمية
مرّكبات الكفاءة  المعرفية دلموار ا

 الختامية
الكفاءات 
 الختامية

 الميادين

     - 
- 

... 
 1الميدان 

     - 
- 

... 

 2الميدان 

     - 
- 

... 

 3الميدان 

     ... 
 

... 
 

 اآلتية:     واألعمدة األسطرويحتوي ىذا الجدوؿ عمى 
  المحّددة في مممح التخّرج؛بالكفاءة الشاممة يذّكػر السطر األّول 

  ج، ويبرز إسياـ الماّدة الخاّص؛المحّددة أيضا في مممح التخرّ بالقيم يذّكػر السطر الثاني 

  ويبرز إسياـ الماّدة الخاّص أيضا.  العرضية بالكفاءاتيذّكػر السطر الثالث 

تتوافؽ فييا الكفاءات والموارد المعارفية مفّصمة، وأنماط الوضعيات التعّممية  أعمدة وبقّية الجدوؿ مييكمة عمى شكؿ
 الزمني.المناسبة، ومعايير التقويـ ومؤّشراتو، والحجـ 

 يذّكػر بالمياديف التعّممية المييكمة لمماّدة كما وردت في مممح التخّرج؛ »الميادين«عمود 

 يذّكػر بالكفاءات الختامية المحّددة في مممح التخّرج؛ »الكفاءات الختامية«عمود 
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 تصبح عممية  ييدؼ إلى تفصيؿ الكفاءة المحّددة آنفا، حّتى -وىو في غاية األىّمية، »الكفاءة مرّكبات«عمود
أكثر في التعّمـ. وبصفة عاّمة، فإّف ىذه المرّكبات ترّكز عمى التحّكـ في المضاميف المعرفية واستعماالتيا لحػّؿ 

 وضعيات مشكمة تساىـ في تنمية القيػـ والكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة. 

 ؛العمودا جد تعريفيا في ىذكما أّف الكفاءات العرضية والقيـ المذكورة في بداية الجدوؿ، ست
 تفاصيؿ المعارؼ المرجو تجنيدىا في بناء الكفاءات المستيدفة. وينبغي أف  يقّدـ »عرفيةالم الموارد«عمود

 يوافؽ مضموف ىذا العمود ما ورد بصفة شاممة في المصفوفة المفاىيمية؛

 مّكف مف التحّكـ في المعارؼ واستعماليايقترح أنماطا مف الوضعيات التعّمية ت »نماط الوضعيات التعلّميةأ « عمود 

 لتشمؿ كّؿ مرّكبات الكفاءة، وكذا أنماط الوضعيات اإلدماجية.

تشفع بأمثمة في الوثيقة  -حيث يكتسي نشاط المتعّمـ أىّمية بالغة  -إّف ىذه األنماط مف الوضعيات التعّممية 
 أخرى منيا؛  المرافقة، وتمنح الفرصة لممدّرس ومؤّلؼ الكتاب القتراح أمثمة

 تمّكف مف تقويـ التحّكـ في المعارؼ واستعماليا وتجنيدىا لحّؿ وضعيات »التقويم ومؤّشرات معايير«عمود 

. وقصد توضيح المعايير التي تتمّيز عادة بالعموـ، أدرجت المؤّشرات التي تتمّيز بالدّقة، مشكمة ذات داللة
 وينبغي أف تشمؿ كّؿ مرّكبات الكفاءة؛ 

 لتقدير الحجـ الساعي الضروري الكتساب ىذه الكفاءة.   حعبارة عف اقترا »اح الحجم السمنياقتر «عمود 
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 مواقيت التعليم االبتدائي
 جدول مواقيت المواد التعليمية لمرحلة التعليم االبتدائي

 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة المواد

11 اللغة العربية
h
15 11

h
15 9

h
 8

h
15 8
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15 

3 00 00 00 مازيغيةاللغة األ
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 3
h
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30 4

h
30 
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30 4
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30 4
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30 4

h
30 
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h
30 1
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30 1

h
30 

1 التربية اإلسالمية
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30 1
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30 1
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30 1
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30 1

h
30 
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mn

 45 
mn

 45 
mn
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 45 
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 45 فّنيةالتربية ال
mn

 45 
mn

 45 
mn

 45 
mn

 45 
mn

 

 45 التربية البدنية
mn

 45 
mn

 45 
mn

 45 
mn

 45 
mn

 

 45   التاريخ والجغرافيا
mn

 1
h
30 1

h
30 

 21 الحجم الساعي األسبوعي
h

 21 
h
 22 

h
أمازيغية  30  3

h
+24 

h
أمازيغية   3

h
+24 

h
 

 د 45لغة عربية: المعالجة البيداغوجية

 د  45رياضيات: 

 د 45ة:لغة عربي

 د 45رياضيات: 

 د 45لغة عربية:

د 45رياضيات:   

 د 45لغة عربية:

 د 45رياضيات: 

 د 45لغة فرنسية: 

 د 45لغة عربية:

 د 45رياضيات: 

 د 45لغة فرنسية: 

 األربعبالنسبة لمسنوات  أسابيع لمتقويم( 1)بإضافة  أسبوعا دراسيا 11التوقيت السنوي محسوب عمى أساس  :مالحظات
 لخامسة.أسبوعا بالنسبة لمسنة ا 13وعمى أساس األولى، 

تعّمـ ىو االنتقاؿ مف مستوى معرفي وكفائي إلى مستوى أعمى بإضافة معمومات جديدة بمساعدة الـم: التعمّ . 5.3
 فقط. بتمّقي المعارؼفييا  تفيكوال ي ،الكفاءات مناسبة. وىي عممية تقتضي بناءالمدّرس، وذلؾ بالقياـ بنشاطات 

 عممية مستمّرة حّتى يتمّكف المتعّمـ مف: التعّمـو 

 (؛سموكاتالتحّكـ في المعارؼ المستعممة كموارد )معارؼ، ميارات،  

 تعّمـ كيفية تجنيدىا لحّؿ وضعية مشكمة معّينة؛ 

 إدماجيا في عائمة مف الوضعيات. 

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

 وضعيات إدماجية لتعّمـ اإلدماج والتمّكف منو؛  •

 وضعيات مشكمة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة الختامية وتقييميا.  •

 وتتمّيز ىذه الوضعيات بػ:

 االىتماـ الذي تحدثو لدى المتعّمـ؛ •

 المشاركة الفعمية؛ •

 اءات عرضية.احتوائيا عمى قيـ وكف •

ىي وضعية تعّممية، أو لغز يطرح عمى التمميذ ال يمكف حّمو إاّل باستعماؿ تصّور مصّمـ الوضعية المشكمة:  (أ
وانطالقا مف ىذا التقّدـ تُبنى  أّنو يتمّكن من تذليل صعوبة مطروحة.بدّقة، أو اكتساب كفاءة لـ يكف يمتمكيا؛ أي 

 الوضعية.      
 ميّمةاألدوات البيداغوجية المؤّسسة عمى البناء الذاتي لممعارؼ. الوضعية المشكمة الوضعية المشكمة أداة مف 

 ، مرّكبة وذات داللة:شاممة
  (، وواقعية الحتوائيا عمى ىدؼ) منتوج(؛ كما أّف حّميا يتطّمب أكثر معطيات أّوليةكاممة، أي ليا سياؽ )شاممة

ستراتيجيات.معارف و  استخداممف عممية، وأكثر مف إجراء؛ وتستمـز   تقنيات وا 

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

 واقعية(. والأّنيا ) ا في حياتو اليوميةيعرفيأشياء  إلىحيمو ألّنيا ت، لتمميذلدى ا اىتماما أي تثير داللة، ذات 
( سواء كانت صحيحة أو خاطئةتكوف ليا داللة إاّل إذا اعتمدت عمى معارؼ ومعطيات نابعة مف المحيط )

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

 ( إذا قاـ المدّرس بدور الوسيط الضابط لموضعية التعّممية.»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
 رحمة بناء المفاىيـ أو النظريات، ...؛المعارؼ، م

  في نياية المسار، مرحمة التقييـ اإلشيادي )شرط أف تكوف ىذه المنيجية قد مورست مف قبؿ حّتى ال
 يضّؿ التالميذ(، فنفّضؿ بذلؾ وضعيات مشكمة إدماجية تمّكف مف تقييـ اكتساب كفاءات كبرى.      

 كيف تُبنى الوضعية المشكمة ؟
 الت األّولية؛التمثّ  إبراز 

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

  إدراج كّؿ ميّمة بتعميمة؛ 

 تحديد مّدة الحّؿ؛ 
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 عدـ إغفاؿ األىداؼ المفاىيمية المستيدفة؛ 

  ّالسيناريوىات الممكنة استعدادا ألّي طارئ؛ تصّور مسبؽ لكؿ 

 صياغة فردية لمتمّثالت الجديدة؛ 

 ة التمّثالت األّولية بالتمّثالت الجديدة.  مقارن 
 

ىي وضعية مشكمة يعّدىا المدّرس لفوج مف التالميذ )القسـ( وفؽ تعّممات جديدة بسيطة: الوضعية التعّممية ال ب(
 .  (ات و مساعي حّل ادلشكالتهار معارف جديدة، سلوك جديد، التحّكم يف ادل)

مف اكتساب  -انطالقا مف المكتسبات القبمية –تمّكف فّإنيامسار التعّمـ،  ج فية تندر وبما أّف الوضعية التعّممية البسيط
راجع الوثيقة معارؼ جديدة والتحّكـ فييا، والتي تصبح بدورىا موارد لحّؿ وضعيات إدماجية ووضعيات مشكمة )

 (.المرافقة
ـّ تجنيدىا قصد حّؿ المتعّمـ مف اكتساب المضامي تمّكف الوضعية التعّمميةفي المقاربة بالكفاءات،  ف والمساعي، ث

 وضعيات مشكمة تشّكؿ أسس بناء الكفاءات المستيدفة. ويضبط ىذا التعّمـ بتقويـ تكويني يجرى بصفة مندمجة.
يختار  يعّد المدّرس و/أو ومرّكباتيا، الكفاءة الختامية مف انطالقادور الوضعية التعّممية في بناء الكفاءة الختامية: 

ويتطّمب حّميا استخداـ وضعيات تعّمميػة بسيطة مالئمة قصد التحّكػـ في الموارد  ات داللة،وضعيات مشكمة ذ
 والوضعيات اإلدماجية الستخداـ ىذه الموارد وتجنيدىا.  

 تتمّثؿ وضعية تعّمـ اإلدماج في توفير الفرصة لممتعّمـ لممارسة الكفاءة المستيدفة. وضعية تعّمم اإلدماج:  (ج
في  المكتسبة يةمعرفموارد الالمن خالل تجنيد واستخدام  تنمية الكفاءات العرضيةاإلدماجية مف  وتمّكف الوضعية

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

 المعارؼ.
 خصائص الوضعية اإلدماجية: 

 كتسبات التي ُتدمج، وال تجمع؛تجّند مجموعة مف الم .4

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

 المعالـ؛ خّصصنا ليا بعض مف المواد التيأو مجموعة  بالماّدة الدراسية الخاّصة المشكالت مف فئة مرجعيتيا .2

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

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

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

 تمريف تطبيقي.
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وضعيات مف نفس الطبيعة ومف نفس مستوى التعقيد،  مجموعة بيذا المصطمح نقصد: د( عائمة من الوضعيات
 وتتعمؽ بنفس الكفاءات. 

 ماذا يمّيز عائمة من الوضعيات ؟
 بتجنيد: الوضعيات المنتمية إلى عائمة مف الوضعياتتقـو 

  العرضية نفسيا ؛الكفاءات 

 مساعي الحّؿ نفسيا ؛ 

 مياديف المفاىيـ نفسيا ؛ 

 القواميس نفسيا ؛ 

 األىداؼ نفسيا ؛ 

 العوامؿ نفسيا ؛ 

 النشاطات نفسيا ؛ 

 المواقؼ والسَِّير نفسيا ؛ 

 ... 
ـّ  درة استثمار تتجّنب الحفظ التمقائي والتطبيؽ المتكّرر، لكّنيا تنمّي لدى المتعّمـ ق العائمة مف الوضعيات أفمف ميا

 مكتسباتو الجديدة. يجب أف تمّكف مف تنّوع طرائؽ التحّكـ في الكفاءات العرضية والقيـ.
الفّعالة في تنمية  مف المساىمة الفرد ليتمّكف(:TICE) تكنولوجيات المعمومات واالّتصالمجال التحّكم في و(

 .صاؿ ضمف الكفاءات األساسية لكّؿ شخصتكنولوجيات اإلعالـ واالتّ استغالؿ االقتصاد المعرفي، يجب أف يكوف 
 ينبغي أف تعّد المدرسة التالميذ لػ: س،وعمى ىذا األسا

 مف االقتصاد المعرفي؛ ـنيتي تمكّ لاإلعالـ واالّتصاؿ ضمف كفاءاتيـ ا إدراج التحّكـ في تكنولوجيات •

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

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

 التقويــم  6.3
ّكننا مف الحكـ عمى تعّممات التمميذ مف خالؿ تحميؿ المعطيات المتوّفرة وتفسيرىا قصد التي تم التقويـ ىو الوسيمة

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

 منو. أّما وظيفتو الرئيسة، خاّصة التقويـ التكويني، ال يتجزّأ من مسار التعّمم اجزءتعتبر المقاربة بالكفاءات التقويـ 
ىي دعـ لمسعى تعّمـ التالميذ، وتوجيو أعماؿ المدّرس  الرسوب فحسب، بؿ أو النجاح تحديد عمى تقتصر ال فإّنيا

 مف خالؿ المعالجة البيداغوجية. 
 

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

وتسييؿ عممية تقّدـ التمميذ في  وتعديميا وتوجيييا، تالرئيس لوجود التقويـ، ىو بغرض ضبط التعّمما ولعّؿ السبب
 تعّمماتو. 
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المرحمة  أو منياج السنة الختامية المحّددة في الكفاءات حصيمة تطّور إلى تقديـ فإّنو ييدؼ اإلشيادي، أّما التقويـ

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

 مستقبال. لما يمكف أف يحّققو مف تقّدـ في ىذه التعّممات االستشرافلمتعمّػـ مف جية، وينظر بعيف 
إداري رسمي تّتخذه المنظومة  قرار إلى تحضير وييدؼ التعّمـ،مف  نياية مرحمة في اإلشيادي يجرى التقويـو 

  ، أو غير ذلؾ.المدرسية تجاه التمميذ، سواء بالترقية أو الترتيب
المعمومات فحسب، بؿ تعمؿ أيضا عمى جعميا  مف اكتساب التأّكد المقاربة بالكفاءات التقويـ في ميّمة ليست

المحّصؿ عمييا، ونوعية  الكفاءات الفيـ ونوعية بنوعية ألّف النجاح يتمّيز ماؿ،معمومات حيوية قابمة لمتحويؿ واالستع
  المعارؼ المكتسبة، وليس بكّميتيا المخّزنة في الذاكرة.

التقومي ادلقارن للمدّرس ) الثنائي فالتقويم وعميو، فإّف مشاركة التالميذ في تقويـ أعماليـ وتحميميا تكتسي أىّمية بالغة.
  إلى إكسابيا.نسعى  الكفاءات التي اعتبارىما مفىدفاف تعّممياف ينبغي  الذاتي والتقويم (،ذي يقوم به األقرانوالتلميذ ال

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

  المعارؼ، والكفاءات العرضية ) تجنيد الموارد واستعماليا الناجع في بناء كفاءات الموادتقويـ كفاءة
 (.السموكات، الميارات

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

  تعترض تعّممو.  ، فيي المسار الذي يمّكف المتعّمـ مف تجاوز الصعوبات التيالمعالجة البيداغوجيةأّما 
 أدوات التقويـم: 1.6.3
مف   " معناه أف يبرىف التمميذ عف كفاءتو االختبار التقومييتقييـ كفاءات التمميذ، فإّف "  في حاؿاالختبار التقويمي: ( أ

 خالؿ عّدة وضعيات مشكمة. لكف ينبغي أف تستجيب ىذه الوضعيات لعّدة شروط، ثالثة منيا أساسية وىي: 
 ؛لكفاءة المستيدفة تناسب التقويـأف تكوف ا 

 ؛وأف تكوف ذات داللة بالنسبة لمتمميذ، أي تحّفزه عمى العمؿ 

 وأف تحمؿ قيما إيجابيػة. 

ينبغي أف تتكّفؿ ىذه الوضعيات المشكمة التقويمية في تصميميا بمرّكبة أو مرّكبات الكفاءة الختامية المستيدفة، كما 
 التقويـ.   ينبغي أف تحتوي عمى معيار أو معايير

 

 إلجراء التقويـ في القسـ، يستخدـ المدّرس شبكات تقويمية مثؿ:شبكات التقويم: ( ب
 شبكات بمعايير التصحيػح؛  

 خاّصة بالتمميذ، وأخرى بالقسـ(؛) متابعةشبكات المالحظة وال 
 

 الكفاءات. لتقويـ الزاوية حجرىو  المعيار:( ج
فيو إذف  .األصالة.. االنسجام، والوضوح، الدقةي أف يّتصؼ بيا منتوج التمميذ: ينبغ التي النوعية ىو معيار التصحيحإّف  

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

 كفاءة التمميذ. 
مثال، تعتبر معايير  نصّ  حترير وأسلوب األصيل فاحللّ فيو ال ُيشترط في اعتماد كفاءة المتعّمـ.  لنوعيةمعيار اأّما 

 نوعية، تمنح صاحبيا إضافة في تقييـ المنتوج، لكّنيا ال تعاقب اإلنتاج الذي ال يحتوي عمى ذلؾ.
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عف ىذا السؤاؿ، وتقوؿ:  لكي  أجوبة ميّمة 2/3قاعدة  تقّدـ: متى يمكن أن نعتبر أّن معيارا متحّكم فيو -
محترمة. ولكي نحكـ عمى احتراـ معيار أدنى،  الدنيانحكـ عمى تمميذ بالكفاءة، ينبغي أف تكوف كّؿ المعايير 

ينبغي أف ُيثبت التمميذ مّرتيف مف بيف ثالث فحوص مستقّمة تحّكمو في المعيار؛ أي أّف معّد االختبار ينبغي 
 فحص كّؿ معيار.أف يقّدـ لمتمميذ ثالث فرص ل

 

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

 النقطة اإلجمالية.
لممعايير استقاللية بعضيا عف بعض. وىي صفة  الرئيسة اتالصفمف  :ر بعضيا عن بعضاستقاللية المعايي -

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

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

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

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

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

 جعمو عمميا.
 يمكن أن نمّيز نوعين من المؤّشرات: 

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

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

 

 التقويم نماذج من شبكاتد( 
 
 المؤّشرات

 المؤّشـر... المؤّشر  ب أالمؤّشـر   المعاييـر
    : التحّكم في الموارد المعرفية  1المعيـار 
    : توظيف الموارد المعرفية والكفاءات العرضية  2المعيـار 
    : القيم المواقف  3المعيـار 

 
 

 المؤّشرات
 المؤّشـر  ب المؤّشـر  أ المعاييـر

   وجاهـة الونتــوج:   1المعيـار 
   اّدةــاالستعوال السلين ألدوات الو:   2المعيـار 
   وجــي للونتـلـام الداخـاالنسج:   3المعيـار 
   هعيــار النوعيــــــة:   4المعيـار 
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 سندات التواصـل. 2.6.3
قصد إنجاز ميػاـ التقويـ، فإّف كّراس القسـ المكّيؼ عمى : تكييف كراس النشاطات التعّممية إلى دفتر المتابعة(  أ

 كّراس لمنشاطات ينبغي أف يحتوي بالخصوص عمى العناصر اآلتية:أساس 
  في القسـ؛ التي تجريالنشطات 

 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 
 والمصادقة عمى الكفاءات المكتسبة. والمدرسة في مجاؿ ممارسة التقويـ

يمكف أف ُتمأل ىذه البطاقة مف المتعّمـ نفسو ومف المدّرس، وبذلؾ يتمّكف كّؿ مف ىما مف بطاقة المتابعة:  (ب
عمى رأي اآلخر دوف مواجية، بؿ بروح الوعي المتبادؿ )مع إعالـ األولياء أيضا( بجوانب القّوة لدى  االطالع
 . وجوانب ضعفوالمتعّمـ 

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


