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 : مقدمـة

من التعلٌم  لخامسةلسنة االجغرافٌا لى المعلم الوثٌمة المرافمة لمنهاج لإنمدم 
مناهج الطور.  إعدادلى دلٌل المعلم بعد االنتهاء من إاالبتدائً والتً تثرى وتتحول ٌ

تتضمن هذه الوثٌمة األولٌة جملة من التوجٌهات التربوٌة، وأمثلة عملٌة تساعد على 
 . وضع المنهاج الجدٌد موضع التنفٌذ

 

ن االختٌار المنهجً المتمثل فً المماربة بالكفاءات، ٌركز على منطك التعلم إ
وٌراعً فً ذلن التدرج المطلوب ككفاءات، ٌمود بعضها إلى بعض من صورة بسٌطة 

وكمفاهٌم تتطور بشكل بنائً وكمعالجة للوضعٌات اإلشكالٌة التً  إلى صورة معمدة،
لٌم من خبرة والعٌة محسوسة،  أي أولى درجات تزداد تعمٌدا بالتمدم فً مراحل التع

 التجرٌد ثم االرتماء فً التجرٌد إلى مستوى األداء الماهر. 
 

ونشٌر إلى أن تنفٌذ منهاج الجغرافٌا ٌستند إلى مكتسبات المتعلمٌن المبلٌة، المتمثلة 
تأكٌد فً أبعاد المكان، لتحمٌك أهداف التعلم واكتساب المعرفة بشكل بنائً، وٌستدعً ال

على منطك التكامل بٌن المواد كتصور بٌداغوجً ٌموم على معرفة أهداف المواد 
األخرى وعلى األخص منها اللغة التً تزود المتعلمٌن بشبكة مفردات ومصطلحات 

وتمكنهم من التمرس على التعبٌر الشفوي والكتابً حتى  ،كأدوات للمراءة والتفكٌر
وتساعدهم على العمل  ،تهٌكل وتنظم المعارف ٌتحكموا فً المفاهٌم والمواعد التً

وتعمٌك ذلن  ،داخل المسم المستمل بداٌة بالتحكم فً المساعً الخاصة بمادة الجغرافٌا
 من خالل تطبٌمات متنوعة خارجه.

 

للتربٌة، تساعد على حل  اأساسٌ ابتدائً مكونالاالتعلٌم  مادة الجغرافٌا فًتعتبر 
البعد المكانً واكتشاف العاللات المائمة بٌن اإلنسان مشكالت حٌاتٌة من خالل تنمٌة 

وهً ال ترمً إلى إكساب المتعلم معارف موسوعٌة أو  وبٌئته الطبٌعٌة واالجتماعٌة.
مفاهٌم وأفكار تتطلب تحرٌر ودراسة معمدة بمدر ما هً نشاط تربوي إٌماظً 

مها، وتدرٌبه وتحسٌسً عملً ٌرمً بالدرجة األولى إلى إثارة روح المالحظة وتنظٌ
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على التعلم بالممارسة واالهتمام بما ٌحٌط به من الظواهر واألحداث رغبة فً إٌجاد 
 تفسٌرات لها ومعرفة العناصر الفاعلة والمتحكمة فً وجودها وتطورها.

 الجغرافيا في التعليم االبتدائي

 اعة أسبوعٌانصف س -من التعلٌم االبتدائً  السنة الثالثةإدراج الجغرافٌا فً ٌتم  -
. 

من التعلٌم االبتدائً فٌزداد الحجم الساعً لٌصبح ساعة  السنة الخامسةأما فً  -
. 

 : (االختيار المنهجي )المقاربة بالكفاءات
 

المدخل إلى المنهاج عن طرٌك الكفاءات فً سٌاق االنتمال من منطك  ٌمع اختٌار
التعلٌم الذي ٌركز على المادة المعرفٌة إلى منطك التعلم الذي ٌركز على المتعلم 

جملة المدرات التً ٌجندها  والكفاءة هً وٌجعل دوره محورٌا فً الفعل التربوي.
لمدرسٌة الكتشاف معارف والتمكن المتعلم وٌوظفها فً معالجة الوضعٌات التعلمٌة ا

 من مهارات وسلوكات تساعده على مواجهة الوضعٌات الحٌاتٌة المشابهة. 
 

إن االعتماد السائد فٌما مضى، هو أن غاٌة المدرسة هً تزوٌد المتعلمٌن بزاد 
معرفً كثٌرا ما ٌبمى بدون توظٌف فً مواجهة وضعٌات الحٌاة الٌومٌة. أما المناهج 

ا تساعد المدرسة على تحمٌك غاٌات تمكن المتعلمٌن من ربط مكتسباتهم الجدٌدة فإنه
لهذا تم االنتمال من منطك  .بالموالف الحٌاتٌة، وتكون بذلن أكثر وظٌفٌة ونفعٌة وفائدة

 التعلٌم إلى منطك التعلم.
 

للتغٌرات الكبرى الحاصلة فً المحٌط االلتصادي  بالكفاءات تستجٌب المماربة -
ا تتوخى الوصول إلى مواطن ماهر ٌترن التعلم فٌه أثرا دائما والثمافً، كم

 وٌمكنه من التكٌف مع مختلف إشكالٌات الحٌاة.
تحتل المحتوٌات المعرفٌة فً هذه المماربة دور الوسٌلة التً تضمن تحمٌك  -
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األهداف المتوخاة من التربٌة وهً بذلن تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج فً 
 األنشطة وتبرز التكامل بٌنها.إطار شامل تتكفل ب

 

 
 تسمح المماربة عن طرٌك الكفاءات بما ٌلً : -

  تجاااوز الوالااع الحااالً المعتمااد فٌااه علااى الحفااظ واالسااترجا  وعلااى ماانهج
 المواد الدراسٌة المنفصلة.

  تفادي التجزئة الحالٌة التً تمع على الفعال التعلٌماً التعلماً باعتبااره كماا
 ت المترابطة والمتداخلة والمنسجمة فٌما بٌنها.ال متناهٌا من السٌرورا

  االهتمام بالخبرة التربوٌة الكتساب عادات جدٌادة سالٌمة وتنمٌاة المهاارات
 المختلفة والمٌول مع ربط البٌئة بحاجٌات التلمٌذ 

  إعطاء مرونة أكثر ولابلٌة أكبر لالنفتاح على كال جدٌاد فاً المعرفاة وكال
 لم.ما له عاللة بتطور شخصٌة المتع

 

 ترتكز على منطك التعلم -
 تهتم بتفرٌد التعلٌم. -
 تستخدم لدرات المتعلمٌن لتحمٌك أهداف التعلم. -
 تكتسب المعرفة بنائٌا. -
 تهتم بالعملٌات العملٌة المرافمة للتعلم ال بنواتجه. -
 المتعلمٌن.توحد التصور لدى المعلمٌن و -
 مؤشرات للكفاءة. اإلجرائٌةتعتبر السلوكات التً ترصدها األهداف  -
ال تعتبر الترتٌب مؤشرا للتمدم بل تعتبر مستوى األداء الماهر دلٌال على التمدم. -

 

 تنفيذ المناهج الجديدة

ٌتطلب تنفٌذ المناهج الجدٌدة فً ظل المماربة بالكفاءات، التمرس على وضع  •
اعدٌة موضع التنفٌذ من خالل بناء وضعٌات تعلمٌة ووضعٌات الكفاءة الم

 )أنظر الوثٌمة المرافمة للسنة الرابعة ابتدائً(ادماجٌة / تموٌمٌة 

 
 الوضعيات التعلمية في مادة الجغرافيا

مام تحد معرفً، وضع ٌستدعً أة التعلمٌة هً وضع المتعلم )المتعلمٌن( عٌالوض
 .إشكالٌةمعٌن، حل مشكلة، معالجة  إنجازدة: مهمة محد وأداءالتفكٌر والتصرف 
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 :داللة الوضعٌة بالنسبة للمتعلم •
 الحالٌة. هترتبط باهتمامات -
 تضعه أمام تحد معرفً. -
 لى التفكٌر.إتدفعه  -
 ٌستفٌد منها مباشرة. -
 تضع المعارف فً سٌالها وتجعله واعٌا بأهمٌتها. -

 

 طبيعة الوضعية التعلمية

ٌنبغً التفكٌر فً طبٌعة المهمة التً ٌموم بها المتعلم  ٌةاإلشكاللبل بناء  •
 و وضعٌة تواصل شفوي:أكوضعٌة تواصل كتابً 

 وضعٌة استما . -
 وضعٌة كتابة فمرة. -
 و مساءلةأوضعٌة تساؤل  -
 وضعٌة رسم  -
 وضعٌة شرح مفردة ... -
 وضعٌة انتماء معلومات وترتٌبها، الخ ... -
 
 

 اإلشكالٌة •

 التعلٌمة  •

 ثنائً، أفواج.، فردي تنظٌم العمل: •

 اإلنجاز أوالمنتوج  •

 التغذٌة الراجعة •

 و البعدٌة.أالمعالجة الحٌنٌة  •
 

 ( استثمار المعلومات

 ( اختبار شامل لمكونات الكفاءة.
 
 

 أمثلة حول وضعيات تعلمية
 :   7الكفاءة القاعدية 
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مستماة من محٌطه ٌكون المتعلم لادرا على التمولع  إشكالٌةمام وضعٌات أ -
 وعالمٌا )والٌة، وطن، لارة، عالم(. إللٌمٌامحلٌا، 

 :  7الوضعية التعلمية 

أراد طفل جزائري ولد فً فرنسا أن ٌزور الجزائر ألول مرة، الكتشاف بالده 
لجغرافً. طلب منن أن تبٌن له ذلن المولع األصلٌة والتعرف علٌها من حٌث مولعها ا

 انطاللا من والٌتن.
 

 اعتمادا على خرٌطة الجزائر اإلدارٌة، حدد ووضح مولع والٌتن فٌها.-1
 استنادا إلى خرٌطة شمال إفرٌمٌا حدد المولع الجغرافً للجزائر.-2
ا وبمٌة لارات انطاللا من خرٌطة العالم بٌن مولع الجزائر بالنسبة لمارة أورب-3

 العالم.
 

 تقييم مكتسبات المتعلمين

من الطبٌعً، أال ٌكون تمٌٌم مكتسبات التالمٌذ تمٌٌما لبعض العناصر المكونة  •
ذا إللكفاءة، بل ٌجب أن ٌكون تمٌٌما لها بأتم معنى الكلمة وٌعنً األمر تمٌٌم ما 

 كان المتعلم ذا كفاءة أم ال.

غالبا ما ٌكون سرٌعا وأكثر ذاتٌة، أما  والتمٌٌم كمً أو كٌفً. األول حدسً •
 الثانً فهو أكثر موضوعٌة ودلة.

 ٌعتبر التمٌٌم الكٌفً معٌارٌا وهو أكثر أهمٌة وٌصلح للنوعٌن المذكورٌن معا  

 اللجوء إلى المعايير

لى عائلة من الوضعٌات إٌتم تمٌٌم الكفاءة أصال بالتراح وضعٌة ادماجٌة تنتمً  •
 التً تحدد الكفاءة.

 
 
  

، من خالل لراءات إنتاجهلى ما تم إالمعاٌٌر هً نظرة المعلم والتلمٌذ معا  •
 ووجهات نظر متعددة.

برأي حول الخاصٌة المنجزة أو المطبمة، وتختلف  اإلدالءتمكن المعاٌٌر من  •
تلن الخصائص باختالف ما تنتظره من المنتوج أو العمل المنجز. وهً على 

)استعمال جٌد، تأوٌل  آخرام، الدلة(، وبتعبٌر مة، االنسجءالنحو التالً )المال
 فردي(. إنتاجصحٌح، 
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 معاٌٌر تملن الحد األدنى •
 ٌزاومعاٌٌر اإلتمان والتم •

 معايير الحد األدنى:  -

 هً معاٌٌر ٌتم التركٌز علٌها لمعرفة ما إذا كان التلمٌذ لد نجح أو اخفك 
معايير اإلتقان والتمايز: -

ٌد مستوى أداء كل متعلم بل أكثر من ذلن تمكن من   هً معاٌٌر تمكن من تحد
 ترتٌبهم ترتٌبا تفاضلٌا. 

 

  

 
 

  

 

 الوضعية االدماجية

من  هتمكن ٌة للمتعلمالمكتسبات المبل هً وضعٌة استثمار الوضعٌة االدماجٌة •

وهً  ،طار تنمٌة الكفاءة الماعدٌةإفً  إدماج مكتسباته المبلٌة التً تم تناولها
 وضعٌة لرٌبة من الوضعٌة المعٌشٌة أو المهنٌة.

بعد االنتهاء من معالجة الوضعٌات التعلمٌة التً  الوضعٌة االدماجٌةٌتم بناء  •
 تمتضٌها الوحدة التعلمٌة.

 طار الكفاءة الماعدٌةإضعٌات المنجزة فً فهً تشمل كل الو إذن •
 

 التمييز بين وضعية تعلمية ووضعية ادماجية

 الوضعٌة التعلمٌة وضعٌة خاصة بجانب جزئً من متطلبات الكفاءة المستهدفة •
وضعٌة اشكالٌة )دٌداكتٌكٌة( استكشافٌة تهٌئ للمتعلم تعلمات جدٌدة هً    

اط البحث عن المعلومات وبناء من خالل نش  سلوكات( –أداءات  –)معارف 
 ٌتم تناولها بشكل فردي أو جماعً. المعرفة.

 

 الوضعٌة االدماجٌة هً وضعٌة شاملة تدمج تعلمات ومهارات وسلوكات •
، مكتسبة من جراء تناول مختلف الوضعٌات التعلمٌة المتعلمة بالكفاءة الماعدٌة

تستعمل أٌضا فً  .تاذاألسمن ٌمكن له طلب المساعدة ٌعالجها التلمٌذ بمفرده، 
 .تموٌم الكفاءة المستهدفة
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صبح محل أن المتعلم أٌة مساعدة باعتبار أانفرادي، دون تعالج بشكل وحٌنئذ 
 اختبار.

 

 االنطالق من الكفاءة القاعدية المستهدفة
 الكفاءة القاعدية:

مستماة من محٌطه المرٌب ٌكون المتعلم لادرا على  إشكالٌةمام وضعٌات أ •
 التنمل باستعمال الخرٌطة.التمولع و

 

 الوضعٌات التً تم معالجتها:
 1الوضعٌة رلم  •
  2الوضعٌة رلم  •
 3الوضعٌة رلم  •
• ................ 
 -انظر البالً  -اختٌار وضعٌة ادماجٌة شاملة للوضعٌات السابمة  •
 
 
 
 
 

 
 
 

.( دولٌة تشارن فٌها وفود من تم اختٌار الوالٌة التً تمٌم فٌها لتنظٌم تظاهرة )....
مختلف لارات العالم، إلى جانب برنامج سٌاحً ٌتم إعداده لتلن الوفود بداٌة باكتشاف 

 الوالٌة والوطن.

انطاللا من خرٌطة العالم حدد مسارٌن اثنٌن لكل وفد من هذه الوفود من نمطة  -
 معطاة(  االنطالق إلى غاٌة الوصول إلى والٌتن )خرٌطة صماء

 أرسم خرٌطة الجزائر تبرز فٌها أنوا  البٌئات ومناطك التركز السكانً. -

 :
 

 شبكة التقويم
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 : فهم العناصر المطلوبة 

 ـ المسارات  

 ئاتـ البٌ      
 ـ مراكز التجمع السكانً       

7 

 
 :استخدام الخرٌطة بشكل صحٌح من حٌث 
 ـ التحدٌد      
 ـ الرسم )احترام مكونات الخرٌطة(     

 كمعالم جغرافٌة :  توظٌف المصطلحات الالزمة 

7 

 

 ترتٌب منطمً لإلجابة 

 نمطة الوصول ـ نمطة االنطالق، 
 ـ مفتاح الخرٌطة  

7 

 
 ـ اللغة       
 ـ النظافة       
 ـ الدلة       

7 

 78 

 

 توسيع العالمات 

77العالمة القصوى لمعايير الحد األدنى 

 ر األول :  المالءمة.ـ المعيا 7

 نماط 4العالمة 

  

 :فهم العناصر المطلوبة 

 ـ المسارات 

 ـ البٌئات     
  ـ مراكز التجمع السكانً     

 التفسٌر السلٌم للوضعٌة - 

    

 عالمة قصوى لمعايير الحد االدنى 16

11 
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 4العالمة 

 ر كافة المؤشراتحضو

 2العالمة 

 حضور مؤشرٌن اثنٌن

 1العالمة 

 حضور مؤشر واحد

 0العالمة 

 لم ٌرد أي مؤشر
 

 المعيار الثاني : االستعمال السليم ألدوات المادة -7

 نماط 9العالمة 

  

  :استخدام الخرٌطة بشكل صحٌح من حٌث 
 ـ التحدٌد    
 م مكونات الخرٌطة(ـ الرسم )احترا   

 كمعالم جغرافٌة:  توظٌف المصطلحات الالزمة

احترم منهجٌة 
استعمال أدوات 
 المادة : الخطوات

 والمفاهٌم    

 عدم التمكن التمكن الجزئً التمكن األدنى التمكن الكلً

 8 العالمة

 حضور كافة المؤشرات

 1العالمة 

 حضور مؤشرٌن اثنٌن

 3 العالمة

 حضور مؤشر واحد

 0العالمة 

 لم ٌرد أي مؤشر

 المعيار الثالث : االنسجام -7

نماط 4العالمة 
 

 شرح المعٌار مؤشرات المعٌار

  ترتٌب منطمً لإلجابة 

 ـ نمطة االنطالق، نمطة الوصول  
 لخرٌطة اـ مفتاح       

 تناسك اإلجابة •

 

 عدم التمكن التمكن الجزئً دنىالتمكن األ التمكن الكلً

 4العالمة 

حضور كافة 
 المؤشرات

 3العالمة 

 حضور مؤشرٌن اثنٌن

 1العالمة 

 حضور مؤشر واحد

 0العالمة 

 لم ٌرد أي مؤشر

 

 المعيار الرابع :  اإلتقان والتمايز -7
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 نماط 4

 شرح المعٌار مؤشرات المعٌار

 اللغة  - 
 النظافة  - 
 الدلة - 

ار عندما ٌكون ٌتحمك المعٌ
المنتوج متمٌزا من حٌث 

 التناول

 جدول توزيع العالمات

 عدم التمكن التمكن الجزئً التمكن األدنى التمكن الكلً

 4العالمة

حضور كافة 
 المؤشرات

 2العالمة 

حضور مؤشرٌن 
 اثنٌن

 1العالمة 

 حضور مؤشر واحد

 0العالمة 

 لم ٌرد أي مؤشر

 
 
 


