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نمدم لمعلم التعلٌم االبتدائً هذه الوثٌمة المرافمة لمنهاج السنة الخامسة ابتدائً، 
داد والتً ستثرى من خالل تطبٌك المنهاج وتتحول إلى دلٌل له بعد االنتهاء من إع

مناهج الطور بسنواته الثالث. وتهدف هذه الوثٌمة إلى مساعدة المعلم على وضع 
 المنهاج الجدٌد لٌد التنفٌذ من خالل توضٌح:

 

 .االختٌار المنهجً للمماربة بالكفاءات 

 .منطك التعلم 

 .بٌداغوجٌا العاللة )معلم/ متعلم / معرفة( فً ضوء المماربة بالكفاءات 

 ٌة من خالل وحدات التعلم.عرض المحتوٌات المعرف 

 .منهجٌة التناول 
 

نحٌط المعلم علماا با ن هاذه الوثٌماة لٌسات غاٌاة فاً حاد ذاتهاا لٌلتا م بماا ورد فٌهاا 
بالحرفٌااة، وإنمااا هااً عبااارة عاان وسااٌلة مساااعدة ٌسااتثمرها بتمعااان لٌااتمكن ماان تخطااٌط 

الاواردة فاً عمله فً ضوء التوجٌهات الواردة ومكتسباته وخبراته الشخصاٌة. واممثلاة 
صٌاغة الوضعٌات اإلشكالٌة ٌمكن للمعلم أن ٌنطلك منهاا أو مان غٌرهاا، وبتمكاناه بنااء 
عشاارات الوضااعٌات فااً كاال وحاادة تعلمٌااة والتااً تساااعد فااً تحمٌااك الكفاااءة الماعدٌااة 

 المرصودة لكل وحدة تعلمٌة وكذا الهدف الختامً اإلندامجً للسنة.
 

 كفاءاث(:المنهجي )المقاربت بال االختيار - 1

 المقاربة : اختيار مبرراتـ  أ
 

الكفاءات فً سٌاق االنتمال من منطك التعلٌم الذي  طرٌكاختٌار المدخل عن  ٌمع
منطك التعلم الذي ٌرك  على المتعلم وٌجعل دوره  إلىٌرك  على المادة المعرفٌة 
 محورٌا فً الفعل التربوي.

 

 امهدافً تضمن تحمٌك المعرفة فً هذه المماربة دور الوسٌلة الت تحتل 
وهً بذلن تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج فً إطار  ،المتوخاة من التربٌة

 .بامنشطة وتبر  التكامل بٌنها تتكفلشامل 



 

 

 
 ابتدائي.............................................. 5.............................................. الوثوقة املرافقة ملناهج السنة 

 55 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة التاريخ

 فٌه على  المعتمدالمماربة عن طرٌك الكفاءات بتجاو  الوالع الحالً  تسمح
 الحفظ واالسترجاع وعلى منهج المواد الدراسٌة المنفصلة.

 
 

 التعلمً  التعلٌمًهذا الطرح التج ئة الحالٌة التً تمع على الفعل  دىٌتفا
فٌما  المنسجمةباعتباره كما ال متناهٌا من السٌرورات المترابطة والمتداخلة و

 بٌنها.

 ٌتنمٌة المهارات المتعلم من  فً تدرٌس التارٌخ المماربةهذه اعتماد  مكن
بمواضٌع دراسة التلمٌذ  ولٌماثٌا البٌئة تارٌخٌا وترا ربطالمختلفة والمٌول مع 
 وحاجاته الضرورٌة.

 اكبر فً  ولابلٌةبناء المناهج بهذه المماربة إلى إعطاء مرونة اكثر  ٌؤدي
 .الطفلاالنفتاح على كل جدٌد فً المعرفة وكل ما له عاللة بتطور شخصٌة 

 والثمافً،  االلتصاديالمماربة للتغٌرات الكبرى الحاصلة فً المحٌط  تستجٌب
وٌمكنه من  دائماكما تتوخى الوصول إلى مواطن ماهر ٌترن التعلم فٌه أثرا 

 التكٌف مع مختلف إشكالٌات الحٌاة.

 لدرات المتعلمٌن لتحمٌك أهداف التعلم. تستخدم 

 التصور لدى المعلمٌن والمتعلمٌن. توحد 

  على منطك التعلم. ترتك 

 المعرفة بنائٌا. تكتسب 

 بالعملٌات العملٌة المرافمة للتعلم ال بنواتجه. تهتم 

 للكفاءةالسلوكات التً ترصدها امهداف اإلجرائٌة مؤشرات  تعتبر. 

 بتفرٌد التعلٌم. تهتم 

 دلٌال على التمدم.  الماهرتعتبر الترتٌب مؤشرا للتمدم بل تعتبر مستوى امداء  ال 
 

 ادة:للم المنظم المبدأ - ب

الذي ٌنظم كفاءات ومفاهٌم المنهاج، وٌرصد  الرفٌععلى توضٌح الخٌط  ٌموم
 تطور الوضعٌات اإلشكالٌة.
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 الفترات  منحٌث الكفاءات ٌجري التدرج من مجرد ترتٌب بسٌط لمجموعة  فمن
التارٌخٌة على سلم  منً بسٌط إلى توظٌف تلن الكفاءة على سلم  منً معمد 

 مصادر المعلومة التارٌخٌة.بعٌن االعتبار  آخذا

 ش االمع لل منمن حٌث المفاهٌم فتنها ال تعدو أن تكون مجرد مصطلحات و
 رٌخ التعمد فً أم للتارٌخ وتوظٌف لكفاءات ووالحدث العادي لتصل إلى مفه

 .لألحداث

 كثر من أتدمج  تارٌخٌةال من ٌمود إلى الحدث الممترن به، ٌمود هذا إلى فترة  إن
 معلوماتأكثر من حادثة لتؤدي إلى بحث فً مصادر استخراج و فاصلة  منٌة

وضعها على سلم  منً له معالم بار ة فً تارٌخ  حول امحداث المختلفة ثم
 .لج ائرا

 والعٌة محسوسة  خبرةمن حٌث تطور معالجة اإلشكالٌات فتنه ٌمر بالمتعلم من و
توثٌك تارٌخً  فً اتإلى لراء ،وهً ٌوم دخوله المدرسة وما ٌمثله فً ذاكرته

 جمع الخبرة المحسوسة مع درجات التجرٌد للعمل العملً الناضج.متنوع ٌ
 

 :االبتدائيالتاريخ في التعليم  مادة مجاالثـ  2
 

فاً المنااهج الدراساٌة وذلان لماا لهاا مان أهمٌاة فاً  بار ةمادة التارٌخ مكانة  تحتل
ساانٌة، ووظائفاه كماادة و وطناه وأمتاه وتاراث اإلن مجتمعاهتربٌة النشء وربطه بتاراث 
 شاااملة لشخصااٌة المااتعلم لٌعااً ذاتااه كجاا ء ماان عااالم تنمٌااةمدرسااٌة تهاادف إلااى تحمٌااك 

 وامبعاد: المضاٌافٌه  تتشابن
  

 بت ثٌر الماضً على الحاضر والتخطٌط للمستمبل. ال منً البعد 

 للعاللات المتبادلة فً العالم بٌن الشعوب والدول. المكانً البعد 

 على اإلنسان وتفاعله ٌنبت ثٌر البعد الذاتً البعد. 
 

تجعل العالم الخارجً مرآة لعالم الفرد الداخلً وتعتمد فً ذلن على  التارٌخمادة و 
 .الثالثةالحٌوي بٌن هذه امبعاد  والتفاعلالتكامل 
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ً السنة استمرار لمنهاجاالبتدائً  التعلٌم للسنة الخامسة منالتارٌخ  منهاج إن
تم بناؤه واكتسابه من مفاهٌم ال مان ومفاهٌم المادة  لماكتدعٌم وتعمٌك  بعةالثالثة والرا

 والعسكرٌة. ، الثمافٌة، الدٌنٌةاالجتماعٌة ،السٌاسٌة، االلتصادٌة
 
 

من المرحلة المعاصرة السنة الخامسة، هً التً ستدرس فً  التارٌخٌة والمرحلة
إلى ولتنا  -عمار الفرنسً للج ائراالستتارٌخ  -م 0381سنة  تمتدوالتً تارٌخ الج ائر 

 المعاٌٌر اآلتٌة فً اختٌار محتوٌات المنهاج: اعتمدت ولد الحاضر.
 

 العامة لتدرٌس التارٌخ  امهداف 

 المختلفةومٌول التالمٌذ فً المراحل الدراسٌة  لابلٌة. 

 امحداث التارٌخٌة. طبٌعة 

 التلمٌذ فً نهاٌة  فً تنمٌة الكفاءات العرضٌة وبناء ملمحمادة التارٌخ  دور
 .الطور

 

الجمع بٌن  خاللأسلوب عرض امحداث التارٌخٌة فً المنهاج فمد تم من  أما
 .الكرونولوجًوامسلوب الموضوعاتً 

 

 ـ الجانب المنهجي : 3
 
 

تمتضً منهجٌة تناول المادة االنطالق من أهداف عامة تمكن من إكساب المتعلمٌن 
ل التربوي أو العملٌة التعلٌمٌة، إذ ٌبنون وٌكتسبون كفاءات دائمة باعتبارهم محور الفع

معارف وظٌفٌة فً مادة التارٌخ تستجٌب لحاجٌاتهم الحٌنٌة والبعدٌة، بمعنى أنهم 
ٌتعلمون كٌف ٌتعلمون وكٌف ٌوظفون مكتسباتهم فً وضعٌات جدٌدة، وهً الصفة 

متعلمٌن على المٌام االندماجٌة وطابع التغٌٌر الحاصل الذي ٌتجاو  التلمٌن ومساعدة ال
بدور فعال ومسؤول فً تكوٌنهم الذاتً، من خالل توفٌر الظروف التً ٌجدون فٌها 
إجابات على تساؤالتهم تبعا لمكتسباتهم المبلٌة وخبراتهم الٌومٌة، وٌبنون سلوكات 

 مسؤولة تدرجا نحو االستماللٌة.
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فً ضمان تدعٌم ٌفكر المتعلمون فً مساعً تعلماتهم الخاصة التً تساعد 
وتسهل عملٌة إعادة استثمارها فً إطار عملٌة بناء المعرفة التً تضع  ،مكتسباتهم

المتعلم أمام وضعٌات معمدة وذات داللة، تكون مساعٌهم التعلمٌة لوٌة تعتمد على 
موارد معرفٌة ومهارٌة وسلوكٌة، ت خذ بعٌن االعتبار محٌطهم االجتماعً والثمافً 

 وااللتصادي...الخ.
 

 المسعى البيداغىجي )التعلمي(   - 4
 

ٌمترح المسعى البٌداغوجً فترات االكتشاف والمالحظة والتطبٌك وإعادة 
 االستثمار والمرالبة أي أنها تمكن المتعلم من:

 .المالحظة 

 .اكتشاف موضوع التعلم 

 .الممارسة والتحلٌل لصد فهم الوظٌفة 

 لتعلم.التمرس من خالل نشاطات تمكن من تعمٌك موضوع ا 

 .ًالتموٌم الذات 
 

ٌتطلب هذا المسعى اعتماد وحدات تعلمٌة تنبثك من كفاءات لاعدٌة باعتبارها 
االختٌار واإلطار الذي تتنوع فٌه وتتعدد الوضعٌات التعلمٌة ووضعٌات اإلدماج 
والتموٌم، ٌبنٌها المعلم بما ٌناسب مستوى وسن ومحٌط المتعلمٌن تبعا للوضعٌات التً 

 المنهاج على سبٌل المثال ال الحصر.ٌمترحها 
 

   المحتىياث المعزفيت في المقاربت بالكفاءاث : - 5
 

إن المماربة بالكفاءات تتبنى هٌكلة جدٌدة للمحتوٌات بما ٌمكن المتعلمٌن من 
المطروحة كتحدي معرفً  اإلشكالٌاتتوظٌف مكتسباتهم المبلٌة للتعرف على 

وعلٌه ٌتم اختٌار المفاهٌم امساسٌة والمواعد المنظمة ومعالجتها فً إطار بناء المعرفة، 
للمادة باعتبارها مفاهٌم مستهدفة للبناء، مع مراعاة التدرج فً بنائها وتوظٌفها توظٌفا 

 سلٌما.
 
 
 
 
 

 تنظيم المحتىياث المعزفيت : - 6
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تعتبر المحتوٌات المعرفٌة وسٌلة من الوسائل التً ٌعتمدها المتعلم فً المماربة 
 لكفاءات، ولد تم تنظٌمها فً المنهاج وفك ما ٌلً:با

  ،والتً تم انتماؤها على أساس منصوص الكفاءة الماعدٌة

وتتضمن مجموعة من العناصر ترك  على المحتوٌات المعرفٌة فً شكل وثائك 
 إسناد )خرائط، ساللم  منٌة، وثائك، صور...الخ(.

 طلحات خاصة بالمادة مستهدفة بالبناء من وهً مفاهٌم ومص

 طرف المتعلمٌن بشكل تدرٌجً.
 

 ـ تبني الكفاءاث العزضيت : 7
 

تعتبر الكفاءات العرضٌة مرجعٌة تشترن فٌها جمٌع المواد التعلٌمٌة، وهً منطلك 
للتدرج فً كفاءات تخص المادة المعنٌة، أي أن الكفاءة هً المبدأ الذي تم على أساسه 

منهاج، إذ تتحكم فً تحدٌد المحتوٌات كمعارف أساسٌة ومبادئ منظمة للمادة تنظٌم ال
)مفاهٌم، لواعد، نظم( ٌتم اختٌارها وفك منظور جدٌد هو المسعى لمعالجة اإلشكالٌات 
أو حلها، وٌتطلب ذلن هٌكلة خاصة للمادة التعلٌمٌة وتنظٌم المنهاج وتنفٌذه وفك 

 الخطوات التالٌة:

 تامٌة )الهدف النهائً االندماجً( التً تستجٌب لفئة خاصة من تحدٌد الكفاءة الخ
الوضعٌات المرتبطة بالوحدات التعلمٌة الممصودة ولد تتحمك خالل سنة أو فً 

 نهاٌة مرحلة تعلٌمٌة، ولد تستمر متواصلة عبر مراحل متتالٌة.

 ل تحدٌد الكفاءة الماعدٌة المناسبة لكل وحدة تعلمٌة مع الحرص على البماء داخ
 إطار الفئة الخاصة بوضعٌات الكفاءة الختامٌة.

 .تحدٌد الوحدات التعلمٌة 

  اختٌار المحتوٌات التً تتطلبها الوحدة التعلمٌة على شكل عناصر مفاهٌمٌة
تستهدف للبناء، تتحمك خاللها كفاءات لاعدٌة عبر نشاطات أو مؤشرات 

 الكفاءة.
 
 
 
 

 
 

 ـ صياغت كفاءاث المادة : 8
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 كفاءة المادة أخذ العناصر التالٌة بعٌن االعتبار:تتطلب صٌاغة 

 .الكفاءات العرضٌة الواردة فً ملمح التخرج 

 .انتماء الوضعٌة التً تستدعً نوعا ومستوى معٌنٌن من الكفاءة 

 :صٌاغة الكفاءة وفك الشروط التالٌة 

تحدٌد نوع المهمة )تشخٌص المهمة بفعل أو أفعال سلوكٌة لابلة للمالحظة  .0
 .والمٌاس(

 تحدٌد نوع السند وشروط تنفٌذ المهمة. .2

 تحدٌد ما هو منتظر من المتعلم. .8
 

تستدعً كل عملٌة تعلٌمٌة التفكٌر فً وضعٌة تعكس المشكل التعلمً، وتتطلب 
 مهمة أو مهاما تمكن من اكتساب الكفاءة المطلوبة.

 

 ـ أثز المقاربت بالكفاءاث على تعليميت المادة : 9
 

اختٌار منهجً بنائً ٌؤثر إٌجابا على تعلٌمٌة مادة التارٌخ و  إن المماربة بالكفاءات
 ذلن من خالل ما ٌلً:

  اعتماد مساعً بٌداغوجٌة تمكن من تنمٌة لدرات المتعلمٌن الكتساب كفاءات
ومنهجٌات عمل فً إطار بناء المعرفة وصوال إلى توظٌف مكتسباتهم فً 

 وضعٌات الحٌاة خارج المسم.

 لعمل والدراسة على أساس عمد تعلمً ٌكون فٌه دور تمكٌن المتعلمٌن من ا
المعلم ممثال فً التخطٌط والتنشٌط والتوجٌه والتموٌم، وٌكون فٌه دور المتعلم 

 مشاركا بانٌا للمعرفة بشكل فردي أو جماعً.

  تمكٌن المتعلمٌن من كل امدوات التً تساعدهم على اكتساب منهجٌات عمل
 وب الحفظ والتلمٌن.لمعالجة اإلشكالٌات وتجاو  أسل

  التركٌ  على التموٌم التكوٌنً والمعالجة اآلنٌة للثغرات فً جو مرٌح للمتعلم
 )الحك فً الخطت(.

 
 
 
 

 ـ تقىيـم الكفــاءة : 11
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ٌتم تموٌم الكفاءة من خالل معالجة وضعٌات إشكالٌة حمٌمٌة أو شبه حمٌمٌة تتضمن 
 مطالب ت خذ الجوانب التالٌة بعٌن االعتبار:

 جموع امبعاد والمعارف المدمجة فً الكفاءة.م 

 .المسعى التحلٌلً والبنائً للوضعٌة المطلوبة 

 .تبرٌر االختٌار أو امسلوب المعتمد 
 

التكوٌنً. ٌمكن أن تمكن معاٌٌر التموٌم من الحكم على نوعٌة امداء أثناء التموٌم 
م المتطلبات الال مة تضبط تلن المعاٌٌر وتنالش مع المتعلمٌن، مما ٌساعدهم على فه

 لتحمٌك الكفاءة المطلوبة وٌنٌر لهم المسعى التعلمً. 
 

 ـ تحديد وضعياث التعلم : 11
 

تكون كل وضعٌة تعلمٌة ممترحة متفمة مع منصوص الكفاءة وتتضمن مشكلة 
تمكن من معالجة المحتوٌات المعرفٌة المختارة بالنسبة للوحدة التعلمٌة. ووضعٌة التعلم 

ظروف تضع المتعلم أمام تحد معرفً ٌوظف فٌها لدراته لمعالجة هً مجموعة 
اإلشكال المطروح، وهو بذلن ٌكتسب كفاءات تمكنه من بناء معرفته. وبتعبٌر آخر فتن 

 الوضعٌة هً المحٌط الذي ٌتحمك داخله نشاط المتعلم.
 

 أ ـ خصائص الوضعية : 

 ف وحركات ووجدان.االندماجٌة: تعبئ وتجند مختلف مكتسبات التعلم من معار 

  ذات منتوج منتظر، ولد ٌكون هذا المنتوج واحدا فً حالة الوضعٌة المغلمة ولد
 ٌكون متنوعا فً حالة الوضعٌة المفتوحة. 

  تعلمٌة: أي ال تصدر من لبل امستاذ فتصبح تعلٌمٌة، بل تعطى فٌها حرٌة
 العمل للمتعلم.

 
 
 
 
 

 
 

 ب ـ مكونات الوضعية : 

  مادٌة ممترحة على المتعلم تتكون من )السٌاق، معلومات : وهً عناصر

 تامة أو نالصة، وظٌفة تحدد الهدف من المنتوج(.

 .التنبؤ بالمنتوج المرتمب : 



 

 

 
 ابتدائي.............................................. 5.............................................. الوثوقة املرافقة ملناهج السنة 

 00 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة التاريخ

 .وهً مجموع توصٌات العمل : 
 

 ج ـ داللة الوضعية :

تظهر داللة الوضعٌة فً مستوٌات مختلفة ترتبط بمكونات الوضعٌة، تعطً معنى 
 ا ٌتعلمه المتعلم وهً:لم

 .السٌاق: إذ تكون لرٌبة من حٌاة المتعلم واهتماماته 

 .الوظٌفة: تمكن المتعلم من التمدم فً إنجا  عمل معمد 

 نظري وما هو تطبٌمً. والمعلومات: تنبه المتعلم إلى المسافة الفاصلة بٌن ما ه 

  .المهمة: إدران المتعلم للتحدي الذي ترفعه أمامه هذه الوضعٌة 
 
 

 تنفيذ المنهاج

 ٌتم تنفٌذ المنهاج من طرف المعلم انطاللا من:
 

بناء وضعٌة تموٌمٌة ذات طابع تشخٌصً الستثمار مكتسبات التالمٌذ من  - 0
 منهاج السنة الثالثة والسنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً تتمحور حول:

 

 المادة المدروسة(. تارٌخ الج ائر المدٌم والحدٌث )مدى تحكم المتعلم فً مفاهٌم 

 .)مدى تحكم المتعلم فً استغالل السندات )السلم ال منً، الخرٌطة، النص 

  اعتماد الوثائك المختلفة فً بناء الوضعٌة التشخٌصٌة لمعرفة نماط الضعف عند
 التالمٌذ، لصد دعمها لبل االنطالق فً تنفٌذ المنهاج.

 
 
 
 
 
 

 ة تمدر بـساعة واحدة أسبوعٌا.المدة ال منٌة التً ستعالج فٌها الوضعٌ - 2
 

ٌتم بناء وصٌاغة الوضعٌات التعلمٌة ووضعٌات اإلدماج والتموٌم من طرف  - 8
المعلم بكل ما من ش نه أن ٌعطً دافعٌة لعمل التلمٌذ ونشاطه بشكل فردي وفً إطار 

 المجموعة.
 

 أ ـ الكفاءة القاعدية األولى :

 تبنى من خالل ثالث وضعٌات تعلمٌة:

  .)طبٌعة العاللات الج ائرٌة الفرنسٌة لبل االحتالل( 
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 .)مرامً فرنسا من احتالل الج ائر 

 .)السٌاسة الفرنسٌة بالج ائر ومظاهرها 

  

  

  
 

 ب ـ الكفاءة القاعدية الثانية:

 تبنى من خالل أربع وضعٌات تعلمٌة:

 .)المماومة الشعبٌة( 

 .)المماومة السٌاسٌة 

 .)الحركة اإلصالحٌة ودورها فً التحرر 

  لكبرى(.)الثورة التحرٌرٌة ا 

  

  

  
 
 
 

 

 
 

 ج ـ الكفاءة القاعديــة الثالثـة :
 

 تبنى من خالل أربع وضعٌات تعلمٌة:

 )ظروف الج ائر غداة االستمالل( 

 بادئ السٌاسة الداخلٌة ومظاهرها(.أسس وم 

 .)المشارٌع اإلنمائٌة ( 

  .)أسس ومبادئ السٌاسة الخارجٌة، اإلللٌمٌة والعالمٌة( 
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 يراعي المعلم في بناء وضعيات التعلم:
 

 -صور كارٌكاتورٌة  -تماثٌل  -صور  -تنوع الوثائك >> نصوص تارٌخٌة  .0
 صور رم ٌة <<. -لوحات تعبٌرٌة 

 الخرائط التارٌخٌة. -اللوحات ال منٌة  -تمثٌل ال مان بواسطة الساللم  .2

 تمثٌل المكان / المجال بواسطة الخرائط الجغرافٌة. .8

 جم للشخصٌات.تحمٌك ترا .4

 إنجا  ملفات وثائمٌة. .5

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ابتدائي.............................................. 5.............................................. الوثوقة املرافقة ملناهج السنة 

 05 

6 

 معيناث تعلميت / سنداث تعلميت
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 شبكة التقويم
 

   

  التوافك بالنسبة لما هو مطلوب. - 6

  استخدام مفاهٌم المادة. -6

تحوٌل وإدماج: االستعانة بمجموعة  -6
       واسعة وثرٌة من المفاهٌم والوسائل 

 جٌات.واالستراتٌ

 

  الوضوح واإلٌجا  )حصر المعنى( -6

  تسلسل و ترتٌب منطمً للمنتوج. -5

  احترام لواعد اللغة -0

  المبادرة واالبتكار واختٌار بتمعان  -5

مجموعة أفكار مختلفة لمعاٌٌر متعارف  -5
 علٌها.
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