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  تقديم الوثیقة

ريخ والجغرافيا التا( الوثيقة المرافقة لمناهج مواد العلوم االجتماعية تتضمن
ربوية، وأمثلة عملية ، جملة من التوجيهات الت)والتربية المدنية، في التعليم االبتدائي

 ، وفق ما تقتضيه المنهجية البنائيةى وضع المناهج المقررة قيد العملتساعد عل
لذي يركز على االنتقال من منطق التعليم ا من ضرورة) المقاربة بالكفاءات(

وحفظا واسترجاعا إلى منطق التعلم الذي يركز على المتعلم  المحتويات المعرفية إلقاءا
  . فاعل في البناء الذاتي  للمعرفة ريا كعنصر مشارك وويجعل دوره محو

  

في إطار  اءات في تقديم المناهج الجديدة،عن طريق الكف تم اعتماد المدخل
ية شغلها الشاغل ، وهي مقاربة  تقوم أساسا على بيداغوجإصالح المنظومة التربوية

بما اب المعرفة وبنائها بوسائل التعلم الذاتي، بالتركيز على آليات اكتس تزويد المتعلمين
يترك أثرا دائما لدى  داللة ومعنى، ، حتى يحصل بذلك تعلم ذوفيها المعرفة نفسها

المتعلمين، ويمكنهم من االستفادة  الكفاءات المكتسبة خارج وضعيات الوسط المدرسي 
  .أي مواجهة ومعالجة وضعيات حقيقية في الحياة اليومية

  

التي تجند  المتعلمين القبلية، مكتسبات أساسا علىتند وضع المنهاج قيد العمل يس
على  التأكيد علم واكتساب المعرفة بشكل بنائي، ويستدعي ذلكفي إطارا لت كموارد

م على معرفة أهداف المواد كتصور بيداغوجي يقومنطق التكامل بين المواد، 
، التي تزود المتعلمين بشبكة مفردات األخرى، وعلى األخص منها اللغة

طلحات، كأدوات للقراءة والتفكير، وتمكنهم من التمرس على التعبير الشفوي ومص
، والتمرس على  هيم األساسية ومضامينها المعرفيةوالكتابي حتى يتحكموا في المفا

خاصة بداية بالتحكم في المساعي ال المستقل،في لتي تساعدهم على العمل المنهجيات ا
ي ذلك التدرج المطلوب في معالجة وضعيات ، يراعي فبالمادة داخل القسم و خارجه

ض من صورة بسيطة إلى صورة يقود بعضها إلى بع التي) ضعيات المشكلةالو(التعلم 
تعقيدا بالتقدم في مراحل التعليم، من خبرة تزداد  معقدة، وكمفاهيم تتطور بشكل بنائي،

مستوى  لى االرتقاء في التجريد إلىواقعية محسوسة، أي أولى درجات التجريد إ
  .األداء الماهر
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لتي تضمن تحقيق في المقاربة بالكفاءات دور الوسيلة ا المعرفيةتحتل المحتويات     
من التربية وهي بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في إطار  األهداف المتوخاة

  .شامل تتكفل باألنشطة وتبرز التكامل بينها

  ـ تقديم المادة 1
  ـ مادة  التاريخ 1.1

  

والحافظ لعبره وتجاربه وكفاحه عبر  عتبر التاريخ سجل ماضي اإلنسان،ي
األزمنة والعصور، وهو نتاج عوامل وتطورات تاريخية أدت إلى ما هو عليه الحال 

،  فهم جذور تلك األوضاع والمشكالت واإلنسان في حاجة الى. من أوضاع ومشكالت
. ثير من القضايا الراهنة المعيشةكلالستفادة من خبرة العصور السابقة في معالجة ال

  .وانتمائه ا انه في حاجة إلى الوعي بأصوله وانتمائه الوطني لتأكيد هويته الوطنيةكم
   
  .مادة في مرحلة التعلیم االبتدائيالغايات الخاصة بال. 2ـ1

      

لى إكساب المتعلم معارف ال يرمي تدريس التاريخ في التعليم االبتدائي إ
اسة معقدة، بقدر ما هي نشاط تربوي هيم وأفكار تتطلب تحرير ودرموسوعية أو مفا

، يساعده بالدرجة األولى على إثارة وتنمية روح المالحظة لديه وتنظيمها تحسيسي
، وبذل الجهد ليتفتح مجال االستكشاف لديه يتم تدريبه على التعلم بالممارسةوتدقيقها، 

التعبير عنها ، رغبة في فهمها وتمام عما يعيشه من أحداث الساعةوالتساؤل باه
.  تصرف المسؤول في محيطه االجتماعيالا من تموقعه في الفضاء الزماني وانطالق

  :لى يس مادة التاريخ في هذه المرحلة إويرمي تدر
  

تكوين معالم تاريخية لدى المتعلم  لفهم التغير والتحول بناء الحاسة التاريخية و -
التاريخ المحلي والوطني ، وتحسيسه  المصاحب للزمن وإشباع فضوله نحو

بالعناصر األساسية التي تشكل محيطه والعالقات التي تربط بعضها ببعض  
قصد وما ينتج عنها من تفاعالت وتكوين االتجاهات والقيم االجتماعية لديه 

  .اتخاذ المواقف المناسبة لسنه
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ات الختامیة للمادة مساھمة المادة في تحقیق الكفاء. 3ـ1
  )ملمح التخرج(

  

  : يكتسب  المتعلم في مرحلة  التعليم االبتدائي الكفاءات التالية 
التاريخية لشرح  يستعمل مفردات ومفاهيم المادة ويستغل مصادر المعلومة -

  .منطقته ووطنه جوانب من تاريخ
في إطارها الزمني ويبرز دور الشخصيات المرتبطة بها  يضع األحداث الهامة -

   .ويعلق عليها
اهيم قاعدية تمكنه من ، من خالل اكتساب مفيربط الصلة بماضي شعبه -

  .  أهم أحداث وأبطال تاريخ الجزائر التعرف على
   

  ـ مادة الجغرافیا  4.1
  

افي وما فهم تنظيم اإلنسان  لمجاله الجغرجغرافيا مادة تعلمية تخص استكشاف وال
ختل المواد من معطيات مه متوظف في ذلك ما تقديطرحه من مشاكل متنوعة، و

ير من الحاجيات األساسية لى الكثإ، تستجيب معرفية، وهي مكون أساسي للتربية
، و تساعد على حل مشكالت حياتية، من خالل تنمية البعد المكاني واكتشاف لإلنسان

العالقة القائمة بين اإلنسان وبيئته تأثيرا وتأثرا كاستغالله للموارد الطبيعية واالستفادة 
  .ها والحفاظ على محيطهمن

  
  .يالغايات الخاصة بالمادة في مرحلة التعلیم االبتدائ. 5ـ1

  

  :لى لتعليم االبتدائي باعتبارها نشاط تربوي تحسيسي إترمي مادة الجغرافيا في ا
  

وتنظيمها وتدقيقها، ليتفتح مجال  وتنمية روح المالحظة لدى المتعلمإثارة  -
، رغبة في إيجاد ام عما يحيط به من ظواهر جغرافيةماالستكشاف لديه والتساؤل باهت

  .تفسيرات لها ومعرفة العناصر الفاعلة والمتحكمة في وجودها وتطورها
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مساھمة المادة في تحقیق الكفاءات الختامیة للمادة . 6ـ1

  )ملمح التخرج(
  

  : يكتسب  المتعلم في مرحلة  التعليم االبتدائي الكفاءات التالية 
  .مسار المناسب في التوجه والتنقل باستخدام معالم جغرافيةيختار ال -
تخص بيئته ومحيطه بعد   يتصرف بشكل مسؤول أمام مشكالت جغرافية -

  .مجاله الجغرافي الكشف عن
يتخذ  إجراءات وقائية ويحافظ على البيئة  بعد ربط العالقة بين اإلنسان   -

 .ا وتأثراوبيئته تأثير
نوع مجالها تافية ويبرز أهمية موقع الجزائر ويتموقع وفق معالم جغر -

  .السكانية واالقتصادية والبيئيةالجغرافي من الناحية 
يوظف مصطلحات بسيطة ومناسبة للتموقع وتحديد المجموعات الجغرافية  -

  .الكبرى على سطح األرض
الطبيعية والسكانية ( يقدم عرضا مختصرا حول الخصائص الجغرافية - 

يقترح حلوال لمشاكل السكان والبيئة لجزائر والمغرب العربي ول) واالقتصادية
  .في محيطه انطالقا من استقراء سندات مختارة

  
  

 ـ مادة التربیة المدنیة  7.1
  

إعداد الفرد للحياة إعدادا يؤهله للعيش التربية المدنية، مادة تعليمية ترمي الى 
د يساهم في بناء مجتمعه، كفر ، ويعي التزاماتهواطن صالح، يشعر بانتمائه الوطنيكم

ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبات، يتشبع بالقيم  الوطنية،  وكعضو، يمارس
باستطاعته ان يتكيف مع الوضعيات ومجابهة المشاكل التي . ويتفتح على القيم العالمية
 .تواجهه في حياته اليومية

  

قيم التي يتعين على المدرسة من خالل ال التربية على المواطنة،تساهم المادة في 
ل ، والعمل على معايشتها داخالميذ قصد بناء مواطنتهم الشخصيةإيصالها للت

تساعد بقوة على بناء مواقف وسلوكات  تتمثل في  المدرسة، قيم يتقاسمها الجميع،
  .األخذ في الحسبان حاجيات الجماعةاحترام اآلخر والتسامح وقبول الفروق مع 
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  .مادة في مرحلة التعلیم االبتدائيت الخاصة بالالغايا. 8ـ 1
  

  :لى تحقيق الغايات التالية إالتربية المدنية في التعليم االبتدائي  ةترمي ماد
  

واعد ، وتعلم قلوعي بمسؤولية كل فرد في المجتمعتنمية الحس المدني وا -
في  هذا األمر تحمل المسؤوليات والواجبات التي يمليها  الحياة والتمرس على
ن ضم آليات سير المؤسسات الديمقراطية واكتشافالمحيط االجتماعي 
  .بمؤسسات أخرى إقليمية ودولية وعالقتها. الجمهورية الجزائرية

  
  مساھمة المادة في تحقیق الكفاءات الختامیة للمادة . 9ـ1
  

  :التعليم االبتدائي الكفاءات التالية  يكتسب  المتعلم في مرحلة
   

  الشخصية ويؤكد انتماءه مبديا احترامه للرموز الوطنية هويته  يكتشف -
الجتماعي في محيطه ا يتحمل مسؤوليتهيمارس حقوقه ويؤدي واجباته و -

  ).لمحيط األسري والمدرسيا(
  .يداوم على  النظافة ويمارس القواعد الصحية واألمنية ويحافظ على البيئية  -
 . .ل التعاونية والتضامنيةيساهم في األعمايحسن التعامل مع اآلخرين و -
  الخدماتية المؤسسات يتمرس على قواعد الحياة الديمقراطية ويتعامل مع -

   . بشكل صحيح ويقدر دورها االجتماعي
تثقيف ويعبر عن رأيه يستفيد من وسائل اإلعالم واالتصال كأدوات للتوعية وال -

  .باستقاللية
  

  جتماعیةـ صعوبات التعلم الخاصة بمواد العلوم اال 2
  

يتناول المتعلم في الطور األول من التعليم االبتدائي،مرحلة التعلمات األساسية، 
طة، يمارسها في بعدي المكان والزمان في مختلف األنشطة كمصطلحات ومفاهيم بسي

معارف وممارسات تخص ب من خالل مادة التربية المدنية يكتسحياته العملية، و
يتمرن على السلوكات المالئمة  حيث. سم والمدرسةالمشتركة في الققواعد الحياة 

ذلك في شكل نشاطات تربوية  ولية الفردية والجماعية، يتم كلتدريجيا ويتعلم المسؤ
  .ايقاضية وتحسيسية، اعتمادا على محيط التلميذ االجتماعي والبيئي
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لى معالم المرحلة في تحويل معالم المتعلم الذاتية إ تكمن الصعوبة في هذهو
 ،موضوعية إلدراك مواقع األشياء في محيطه، ومواقع اآلخرين المتواجدين معه

أما عملية التقويم التحصيلي، فتستند . إلى التجريدالمحسوس  من واالنتقال التدريجي
  .المتعلم وتقديم المالحظات المالئمة كثيرا إلى مالحظة سلوكات

        

حلة التعلمات المعمقة، يتم فيها  تدعيم مريعتبر الطور الثاني من التعليم االبتدائي 
المكتسبات القبلية باعتماد وضعيات تعلمية مناسبة لسن المتعلم، تمكنه من اكتساب 

والتعامل السليم مع لغة المادة  ،كفاءات تسمح له بالتدرج نحو التجريد شيئا فشيئا
   .وأدواتها

  

ادر استغالل مص لفي سياق توسيع دائرة تكوينه من خال المتعلم ماتتندرج تعل
القديم (الوطني  الكشف عن جوانب من التاريخلى المعلومة التاريخية والوصول إ

م والتصرف المسؤول في مجاله الجغرافي المحلي والوطني من خالل فه) والوسيط
إلى تعلم المواطنة بحيث يكتشف هويته باإلضافة تأثر وتأثير اإلنسان في محيطه 

يتفاعل ة ويمارس حقوقه ويؤدي واجباته والرموز الوطنييحترم الشخصية والوطنية و
 .يساهم في األعمال التعاونية والتضامنيةجتماعي والبيئي وايجابيا مع محيطه اال

  

صعوبات التدرج في سلم  التجريد والربط بين مفهومين  وتسجل في هذه المرحلة
 والتموقع في المكان والزمان 

  

استكمال بناء الكفاءات حلقة ) تعليم االبتدائيالطور الثالث من ال(تعتبر مرحلة 
المرحلة على استخدام أدوات ويتمرس التلميذ طيلة هذه  ،نسبة لكل المرحلةبالالمحدد ة 

  .، في إطار البناء الذاتي للمعرفةالمادة بشكل منهجي
  

  بالنسبة للتاريخ  :  
ائر، ويستند تاريخ الجزل تحديد الفترات التاريخية الكبرى وخصائصها بالنسبة -

 لكبرى وأهم الشخصيات والمواقع الرمزية المشكلةا لى المعالم التاريخيةإفي ذلك 
  .يين  دون إهمال الموارد الثقافيةللثقافة  والضمير الوطن
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  بالنسبة للجغرافيا :  
في العالم وفي المغرب  مواقع المجموعات الكبرىالتموقع محليا وتحديد  -
لى المغرب العربي ومنطقة البحر إالجزائر كبلد ينتمي  فة جغرافية، لمعرالعربي

يعية واالستفادة يربط العالقة بين اإلنسان واستغالله للموارد الطبواألبيض المتوسط 
  .ظ عليها واستغاللها  بشكل عقالنيوضرورة الحفا من ثروات البالد

  
 بالنسبة للتربية المدنية :   
قواعد الحياة  يمارسيعيش فيه بحيث مع المحيط الذي  التفاعل االيجابي -     

ته كعضو فاعل في محيطه يؤدي  واجباو يقدر دور المؤسسات الخدماتيةالديمقراطية و
السلم (بعض المشاكل على الصعيد المحلي والعالمي  ويتحلى بالوعي تجاه االجتماعي،

  .)ـ الجوع ـ الحروب  وحقوق اإلنسان
  

ور بالنسبة لمواد العلوم االجتماعية أما أهم الصعوبات التي تسجل في هذا الط
ا يتعلق بتقويم وم ،ل أدوات المادة واكتساب مهارات التحديدفتكمن في صعوبة استغال

  .الفعلية  سلوكات المتعلمين
  
  ـ اقتراح مخطط التعلم السنوي 3

  

يهدف مخطط التعليم السنوي إلى ضبط مسار التدرج في وضع المنهاج موضع 
 علمين، وذلك عند تنصيب كل كفاءة مستهدفةرس والمت، من طرف المدالتنفيذ

تبعا للحجم الساعي  ترجمتها إلى وضعيات تعلمية ثم وضعيات إدماجية ـ تقويمية،و
عا للحجم الساعي الكلي ، تبتامية، يتصرف في توزيعه المدرسلكل كفاءة خ المحدد

  .الحصص الالزمة طلبه كل وضعية تعلمية منوقت موزعتتالمعطى و
 

 ة يعية التعلمالوض  
 مهاممهمة أو وتأدية  وضع المتعلم في حالة نشاط دراسي التعلمية الوضعية تعني

. انجاز مشروع، محاكاة .تمثيل ادوار، دراسة سندات. تنظيم حوار. كتابة مقال( :مثل
البناء الذاتي للمعرفة، على ان تتوفر في  إطارفي ) الخ..التعبير بالرسم .تمثيل

  : شروط منهاالوضعية التعلمية 
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   :الوجاهة والداللة -أ 
وتستدعي التفكير لفهم  .أي االستناد إلى حقائق ملموسة تعطي معنى للتعلمات

  .وتفسير بعض الظواهر وإليجاد حلول لمشاكل  محددة
 

  : بعث الدافعية لدى المتعلم   -ب
ت إشكاليات أو مشكالأي تعزيز ميل المتعلم الطبيعي في الفضول والحيرة أمام 

، تجعل المتعلم عنصرا فاعال في بناء ملموسة محفزة، ومدعمة للتعلمات بشكل مستمر
فالمتعلم ال يستوعب وال يحتفظ إال باألشياء التي . تعلماته من خالل نشاط عملي

  .وتشجيع هذا المسعىوعليه، يجب استغالل . فها بنفسهيكتش
 

  :تعلمين مثل تنمية أسلوب التفكير والمهارات المنهجية لدى الم –ج 
  ..     التساؤل عن ماهية األشياء والوقائع المالحظة -
  ..االنتباه إلى األخطاء عند البحث عن الحلول -
  .االستدالل والتبرير وتقديم الحجج -
تقبل العمل الجماعي والمشاركة في التفكير واالستكشاف مع الزمالء وتبني  -

  .مواقف موضوعية
    .الصالستخوا المقارنة والتحليل -       

     
على حدة  ما يقتضيه طابع كل مشكلة مطروحة ، حسبتعالج الوضعية التعلمية

اعها ووظائفها في الجدول تتضح أنوصناف من الوضعيات المشكلة والتي وفق أ
  :الموالي
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  أصناف ووظائف الوضعیة المشكلة
 

تحلیل و  ـتصور 1 الصنف
 نظام

اقتراح   2
 الحلول

 معالجةـ  3
 اختالل

یر ـ تسی 4
 مشروع

  المثال

  عناصر البيئة  -
  الزمن الخطي  -
  الزمن الدوري -
مراحل تطور  -

...  دث تاريخي ح
  الخ

  مشكل بيئي -
  مشكل اجتماعي  -
 مشكل تواصلي -

  الخ ..

اختالل التوازن   -
  .في نظام بيئي

ال ـدم اكتمـع -
   .موضوع

  
  

خطوات منهجية 
  النجاز مشروع

)°1(  
  

أسلوب 
 العمل

متعلم يبني ال -
 معرفته على أساس

البحث وتعريف 
المفهوم األساسي 
. والمفاهيم الفرعية

يشخص ويحلل (
 ) ويستخلص

  يبرر اختياره  -
يقترح حلوال  -

 لمشكل معين 

ث المتعلم ـيبح -
لل ــن الخـع

ويشخصه ثم يقدم 
يل التصويب ويز

 .الخطأ

ينجز المتعلم  
مشروعا بشكل 
فردي او جماعي 
وفق خطوات 

) 1° (منهجية 
 .محددة

  الوظیفة

 + + + + I  تعلمیة 

 / + + + IIإدماجیة 

 / + + +  IIIتقويمیة
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  : المشروع
  

المشروع هو أفضل إطار لتحقيق الروح العلمية والنقدية لدى المتعلم من أجل 
تنمية ذكائه وابتكاره ومثل شخصيته بإتاحة الفرصة له للتعبير وتوظيف قدراته 

  .وملكاته
  

ة للوصول إلى ه المتعلم في مواقف متصارعة تمكنه من التفكير والبرهنيوضع في
، ويتطلب ذلك وضعه في وضعية حقيقية للتجربة وفي نشاط التعلم بجهده الخاص

وتتضمن الوضعية مشكال حقيقيا ليكون مشوقا له وحافزا ومنيرا . مستمر يرغب فيه
  .يصل إلى نتائج حسنة ترضي ميوله الهتماماته حتى

  

، لمون من أجل تحقيق هدف مرغوب فيهمشروع نشاط تلقائي يقوم به المتعوال
  .ينفذ حتى نهايته وفي خطوات طبيعية

اختيار  –اختيار الموضوع  –تعيين المستفدين : ( اإلعداد للمشروع : 0المرحلة 
تحديد مدة العمل والشروط الالزمة لذلك  –التدخل إطار  –الميدان 

  ).إعداد الخطوات ماديا –
  

 –جمع المعلومات : اقتراب أولي من المشروع ( :ميالد المشروع  : 1المرحلة 
  ).التساؤالت –االنطباعات  –اإلحساس 

إبراز المشاريع الممكنة الختيار واحد منها  – إبراز اإلشكالية
  .باإلجماع

  

إعادة  –مفاوضات (تدقيق محتوى المشروع :  هيكلة المشروع : 2المرحلة 
  )بشكل جماعي وفردي اتوضيح –الصياغة 

توزيع  –الوسائل الالزمة  –برمجة المهام : (تخطيط المشروع
  ).العمل على المشاركين

  

إعادة (القيام باإلنجازات المنتظرة من الفريق :  انطالق المشروع : 3المرحلة 
د يتطلب األمر ق). إنجازات أخرى –التقرير النهائي  –النظر 

 …اعدية أو برمجة مهام جديدة الخ األهداف الق إجراء تعديالت على
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 ق اآلخر أوعروض الفريق لنتائج أعماله على الفري: عرض النتائج:  4المرحلة 
  .الجمهور الخاص يتم فيها تثمين البحث

  

 ،للمتعلمين، للفريق المرافق(ج كتحليل للمسعى وتقويم اإلنتا: التقويم:  5المرحلة 
  ).، للسياق االجتماعيللوسط

  

التعرف على مجريات المشروع والتفاعالت : مكانة المشروع : 6المرحلة 
  .الميدانفي   والنتائج

للسنة  بالنسبة الكفاءة الشاملة  وضع المنهاج موضع التنفيذنموذج مخطط  
....................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ...........................   ............1): القاعدية(الكفاءة المستهدفة 
......................................................................................

.  

....       الزمن                             1لمشكلةالوضعية ا   التدرج
في تناول 

عائلة 
وضعیات  
تعلم تتطلبھا 

مركبة 
 الكفاءة

 

....                                            الزمن         )     وضعية مركبة (ماجية وضعية إد

  ..........................................: ...........رفي المحتوى المع
                

  .... الزمن                            2عية المشكلة الوض

  ....   الزمن                            3الوضعية المشكلة 
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 اقتراح إجراء وحدة تعلمیة ـ    4

  بتدائي من التعلیم اال 3سنة  المادة التاريخ ـ 
  

 :الكفاءة الشاملة للسنة  -
  مقارنتها بغيرهاو التعامل وترتيب األحداث المألوفة يتموقع في الزمان من خالل -

  

  
  
  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

       

  

  

  

  ـ الوضعیة التقويمیة  5                    

  

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انظر أصناف ووظائف الوضعية المشكلة أعاله     
  

                                                                                                   : لشاملة بالنسبة للسنة  الكفاءة ا
  ـ يتموقع في محيطه القريب بعد ترتيبه لألحداث المألوفة على خط زماني    

ساعات  5:الحجم الساعي الكلي                                      : مفاهيم قاعدية للتاريخ   : الوحدة التعلمیة   
 

         1 ةالمشكلالوضعیة 
  ترتيب األحداث ـ      

          سا 1:الزمن 

 التدرج 
 في تناول

عائلة 
وضعیات 

تعلمیة 
یھا تقتض

 الكفاءة
 

 یرتب  األحداث حسب األولویة ،  ـ     
  واریخ أحداثمناسبات  حیاتیة مألوفة   ـ  ت(

،  اول دخول الى المدرسة،   عید میالدة ـ معین
  ........)مع اول  لقاء 

  

   :وضعیة إدماجیة ـ  تقویمیة  
سا 1: الزمن          على سلم زمني معطاة  توقيع أحداث                 

 

2  المشكلةالوضعیة   
 ـ استخدام الســـــلم الزمني 

سا 1الزمن   

يرتب أحداثا معطاة على خط زماني ـ     
انطالقا من الحدث البعيد الى  األقرب 

 يسمي المراحل               .

.     من األحداث  البعيدة الى القريبة  ـ  يرتب األحداث  تبعا لتسلسلها الزمني  :الكفاءة المستھدفة  
 

األحداث ، الزمان ـ المكان ـ التاریخ ـ السلم الزماني ـ الجیل ـ المرحلة :      المفاھیم األساسیة   
 

3  مشكلةالوضعیة ال  
  .ـ تحديد المراحل التاريخية 

سا 2الزمن   

المرحلة ( ـ يبين التدرج المرحلي     
البعيدة ـ المرحلة القريبة ـ الجيل القديم ـ 

 )الجيل الجديد

لمیةالتعالوضعیة   
  

 النشاط
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  ـ نشاطات المعالجة البیداغوجیة  6

  

 بالنسبة للتقويم التكويني والتقويم التحصيلي:    
 ،بشكل انفراديللمعالجة  عندما توجهطابعا تكوينيا ضعية اإلدماجية الو تأخذ •

 ن يطلب المساعدإمكن للمتعلم ي وهنا )إسداء العالمة( للتثمين تخضعال و
ه بما يساعده تذكيرو ألى الخطوات المنهجية كما يتم توجيهه إتمرسه أثناء 

 .على الحل
 ،بشكل انفرادي )اختبار ـ امتحان( التقويميةاإلدماجية  الوضعية تعالج •

 . ميةإسداء العالمة او المالحظات التقيي وتخضع للتثمين حيث يتم
معايير ال جملة من تتضمن سلفاشبكة تقويم معدة  أساس علىالعالمات توزع      

  .مؤشراتالو
   
  التحضير:  

جعلنا نقدم في هذا  ،والتحضير من طرف المدرس اإلعدادكيفية ن التساؤل عن أ
 .اإللزام بنمط معين منها وأ، ال الحصر الدليل بطاقات فنية، على سبيل المثال

  

، بداية ي تستدعيها المقاربة الجديدةاقة مختلف الجوانب التراعينا في هذه البط
الواردة (ير بالكفاءة الختامية النظرية ثم التذك بضبط صنف ووظيفة الوضعية المشكلة

 الكفاءات العرضية والقيم  ن تؤخذأينبغي . مركبة الكفاءةوكذا والميدان ) في البرنامج
ثم توجيه ) الوضعية المشكلة( بعين االعتبار عند صياغة نص الوضعية التعلمية

انظر ( ن يتم ذلكينبغي أ كيفو معرفته ناءبالموارد المختلفة الضرورية ل المتعلم إلى
  .)الموالي المثال
  

وضعية إدماجية ـ بعد االنتهاء من الوضعيات التعلمية المطلوبة يمكن تقديم 
يفضل ان  تكون فرصة مراقبة مدى  تحقيق الكفاءة الختامية ككل ) مركبة(تقويمية 

 )و تعلق األمر بالتقويم التحصيلياألمر في ذلك بالتقويم التكويني أتعلق سواء (
و الحظة والتقويم وإسداء العالمات أكبطاقة للممشفوعا بشبكة تقويم مفصلة 

  .لمنتوج المنتظرل بالنسبة المالحظات  
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  مادة التاريخ  بطاقة تقنیة لوضعیة مشكلة  في:    مثال 

  من التعليم االبتدائي 3ـ السنة الثالثة 

  

Situation problème pour la 
classe : المستوى  ابتدائي 3.السنة:  

Champ disciplinaire ou 
discipline : 

 التاريخ
مجال المواد أو 

:مادة  

Typologie de la situation 
problème 

وتحليل  تصور
 1 نظام

صنف الوضعية 
:المشكلة  

Fonction de la situation 
problème 

 I تعلمية
وظيفة الوضعية 

 المشكلة
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Competences 
disciplinaires 

visées 

الشاملة بالنسبة للسنة الكفاءة   
يتموقع في محيطه القريب بعد ترتيبه  -

  .لألحداث المألوفة على خط زماني
 

) : القاعدية(الكفاءة المستهدفة   
من  نيتبعا لتسلسلها الزم يرتب األحداثـ  

لى القريبةإالبعيدة األحداث   

 الكفاءة

 الوحدة التعلمية مفاهيم قاعدية للتاريخ 

 

Valeurs…   
  

Compétences 
transversales 
visées  

Valeurs…   
  

savoirs 
  

Autonomie   
 

َAcquisition 
Méthode de 
travail 

يكتسب الوعي بهويته   -
  ومحيطه االجتماعي

  يربط بين مفهومين   -
 دي عمال فرديا منظما  يؤ -
  

يكتسب منهجية  -
 واستثمار السندات   استغالل

  القيمة 
  

  الفكرية
  

 االستقاللية
  

 اكتساب 
منهجية 

  عمل

قيم بناء 
  الشخصية

  
الكفاءات 
 العرضية
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                  Énoncé de la situation problème                          نص الوضعية المشكلة                 

  .التعامل مع مناسبات حياتية مألوفة من حيث تسلسلها الزماني ـ   
  .ى جدارية القسم مع صورة لصاحبهأحسن انجاز يعلق علـ    
  

 أي ترتيب المناسبات الشخصية الخاصة بك على خط زمني  تشارك في منافسة القسم حول
من أول حدث في  لى سلم زمني، توقعها عيخهاو األحداث بتوارانك تربط تلك المناسبات أ

 .الحدث األقربلي إالماضي البعيد 
) و مناسبة أخرىحدث أ(: ثم  .......كان سنة و حدث هو عيد ميالدك وأمناسبة  و أول       

    ..........سنة )           : (ثم ........   سنة 
  

savoirs à mobiliser  
par l’apprenant  

، ، مناسباتنواتس. ـ خط يمثل سلما زمنيا
 تاريخ

المعارف المجندة من 
 طرف المتعلم

Ressources et 
documents d’aide à 
la résolution  

الموارد والوثائق   .ورق ـ أقالم، أقالم ملونة، مسطرة
 المساعدة على الحل

Consignes données   تواريخ   3انجاز سلم زمني  يتضمن
 ،، على األقللمناسبات أو أعياد خاصة

  متميزة   بألوانو

توجيهات وتعليمات 
 للمتعلم

Durée pour la 
résolution  

تتحدد المدة الزمنية وفق ما يناسب الحجم 
  الساعي المحدد

 المدة الزمنية

Observations 
particulières  

  واضح ونظيف . ـ خط سلم زمني كامل
   ـ  يعلق أحسن انجاز على جدارية القسم

  مالحظات خاصة
 توجبالمن
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  :التقويم 

  

  .ألحداث على سلم زمنيتوقيع :  وضعية إدماجية ـ تقويمية
نموذج (وقعها على سلم زمني . أحداث ومناسبات تخص زميلك سعيدإليك 

  ):مرفق
   2002سعيد  ،عيد ميالد أول كان -
   2003عرس ختانه  -
    2005لى المدرسة إ دخوله -
  . 2007هدية دراجة  -

     
   

  

  

  

         2002       2003            2004           2005             2006         2007            2008    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عيد ميالد
سعيد 
2002 

...............
.............. 

...............
.............. 

...............
.............. 
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    )معايیر ومؤشرات(ـ اقتراح شبكات التقويم  7

    

  ـ  بطاقة المالحظة والتقييم ـ
  

  .توقيع ألحداث على سلم زمني:  وضعية إدماجية ـ تقويمية
نموذج (وقعها على سلم زمني . حداث ومناسبات تخص زميلك سعيدإليك أ

  ):مرفق
لى المدرسة دخوله إ - 2003عرس ختانه  - 2002سعيد  ،كان أول عيد ميالد

2005  
التمكن 
 الكلي

التمكن 
 األدنى

التمكن 
 الجزئي

  عدم
 التمكن

 المؤشرات

  المعيار
  والعالمة

  
  / .....04 

  حضور
كافة 

 المؤشرات

حضور 
 مؤشرين
 اثنين

  حضور
مؤشر 
 واحد

  لم يرد
أي 
 مؤشر

  قام بالعمل المطلوب   ـ  0  0،25  0.5  0،5
ـ يميز بين القريب 

  والبعيد 
 ـ األرقام صحيحة

مع  المالئمة
 الوضعية

0،5 

ـ توقيع تاريخ  او الحدث   0  1  1،5  2
  في مكانه على السلم
 ـ اتجاه السهم صحيح 

  ).يمين يسار (    
  ان ـ استعمال األلو

 االستعمال
 السليم

 المادة ألدوات
02 

   ـ تنظيم  0  0،25  0,5  1
  ترتيب ـ 

   ـ التوافق  في المسافات 

  االنسجام
01 

  النظافة  ـ  0  0،25   0.5  0،5
  ـ الدقة 

   الوضوحـ 

  اإلتقان
 والتمايز
0،5 
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  أمثلـــة أخـــرى  

  اقتراح إجراء وحدة تعلمية ـ 
  .من التعليم االبتدائي 4السنة / مادة الجغرافيا    
  

   :الكفاءة الشاملة بالنسبة للسنة 
د الكشف عن تنوع بع ط العالقة بين اإلنسان ونشاطه في بيئته تأثيرا وتأثراـ يرب

  .مجاله الجغرافي
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الكفاءة المستهدفة   
جغرافي القريبـ يربط العالقة بين اإلنسان ونشاطه في مجاله ال  

 ساعات  9: الحجم الساعي الكلي      .نشاط اإلنسان في وسطه الطبيعي:  الوحدة التعلمية

  1المشكلة الوضعیة 
    ـ التعبير بالرسم  والصورة         

                      سا    2الزمن                                     
 

 التدرج
في تناول 
عائلة 

وضعيات 
لمية تع

 تقتضيها
 الكفاءة

یعبر بالرسم عن مظاھر السطح   ـ     
الموجودة  في محیطھ  ویختار الصور التي 

  الجبال ـ الھضاب ـ السھول ـ األودیة: تناسب 
  .  الریف ـ المدینة 

       
2  المشكلةالوضعیة   

 االنتماء الى الريف او المدينة   

سا 2الزمن     

ـ يعتمد صور متنوعة للتمييز بين     
الريف والمدينة من حيث مكوناتهما ـ يبرز 

 .انتماءه الى واحدة منهما 

  .مظاهر السطح. الريف والمدينة : مفاهيم أساسية 
                                                                                             

                ساعات 4الزمن                                                                   
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......................................................................................  

  ـ  انظر أصناف ووظائف الوضعية المشكلة في الجدول أعاله          

 التدرج
في تناول 

عائلة 
وضعیات 
تعلمیة 
 تقتضیھا
 الكفاءة

 

تقويمية وضعية إدماجية ـ  

لنشاط إنسان في بيئته ابة على صورة تمثل مشاهد مختلفةيعلق كت   

) يف والمدينة ـ المناخالر(تبعا للمكان والزمان   

2  المشكلةالوضعیة   
 نشاط  اإلنسان 

سا 2الزمن     

ـ يميز بين أنواع نشاط اإلنسان     
ويربط .االقتصادية  في الريف والمدينة 
 العالقة بينهما من حيث التكامل

سا   01  

التجارة. ناعةالزراعة، الص -نشاط اإلنسان  -الفصول األربعة  -المناخ  :مفاهيم أساسية    
 
ساعات 4الزمن   

 

1  المشكلةالوضعیة   
إلنسان ونشاطه  ربط العالقة بين ا  

سا 2الزمن     

ـ يعتمد صور متنوعة لربط العالقة     
بين اإلنسان ونشاطه حسب نوع 

 . اإلنتاج  والمكان والمناخ 

 النشاط الوضعية التعلمية
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من  4مادة الجغرافیا السنة  في بطاقة تقنیة لوضعیة مشكلة :مثال
  التعلیم االبتدائي

  

Compétences 
disciplinaires 

visées 

    :المستهدفة ءة الكفا
قة بين اإلنسان ونشاطه في مجاله ـ يربط العال

 الجغرافي القريب
 الكفاءة

 الوحدة التعلمية   نشاط اإلنسان في وسطه الطبيعي -  
   

Compétences 
disciplinaires 

visées 

 يحدد مظاهر السطح في مجاله الجغرافي القريب - 
  ).، الريف، المدينةالجبل السهل(

  ساعات 4الزمن 

: 1النشاط   

  

Situation problème pour la classe : ى المستو ابتدائي 4.السنة:  

Champ disciplinaire ou discipline : الجغرافيا 
مجال المواد أو 

:مادة  

Typologie de la situation problème 
وتحليل   تصور

 1 نظام
صنف الوضعية 

:المشكلة  

Fonction de la situation problème تعلمية I 
وظيفة الوضعية 

 المشكلة

Valeurs…   
  

Compétences 
transversales 
visées  

Valeurs…   
 

savoirs 
  

Autonomie   
 

َAcquisition 
Méthode de travail 

المحیط  ـ یكتشف) االنتماء(ـ 
 الذي ینتمي إلیھ 

یوظف مصطلحات بسیطة  -
   مظاھر تعرف علىلل. ومناسبة

السطح في كل من الریف 
     .والمدینة

   عمل فردي منظم   ـ
 .یستخدم الرسم والصورة -

  القیمة 
  

  الفكریة
  

 االستقاللیة
  

 اكتساب 
منھجیة 

 عمل

قیم بناء 
  الشخصیة

  
الكفاءات 
 العرضیة 
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                  Énoncé de la situation problème                              نص الوضعية المشكلة

  :نسان في كل فصل ـ تقديم لوحة  لنشاط  اإل
 )مظاهر السطح في الريف وفي المدينة تسمية) والرسم الصورة المناسبةواقتناء  اختيار 

 ـــــــ يعلق أحسن عمل  على  جدارية  القسم ــــــــــ     
  

savoirs à mobiliser 
par l’apprenant  

: معارف مرتبط بمجاله الجغرافي القريب - 
 .نةالريف ـ المديالتضاريس ـ 

المعارف المجندة من 
 طرف المتعلم

Ressources et 
documents d’aide à 
la résolution  

الموارد والوثائق    رسومات ـ صور - 
 المساعدة على الحل

Consignes données   -   تختار صورا او ترسم مظاهر السطح
  .في كل من الريف والمدينة

توجیھات وتعلیمات 
 للمتعلم

Durée pour la 
résolution  

تتحدد المدة الزمنية وفق ما يناسب  - 
 المدة الزمنیة  .الحجم الساعي المحدد

Observations 
particulières  

  عمل نظيف كتابة واضحة  - 
   يعلق أحسن انجاز على جدارية القسم - 

  مالحظات خاصة
 بالمنتوج
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االبتدائيلمناهج مواد العلوم االجتماعية في التعليم يقة المرافقة ثالو  
 

  
  

  ) بة للكفاءة الختاميةبعد االنتهاء من مركبات الكفاءة بالنس( : التقويم التحصیلي

  التعبیر بالرسم:     وضعیة إدماجیة ـ تقويمیة

  
  

  

          

       

  

  

  

  

 لوحة اشھاریة

  اشهارية  انجاز لوحة

 ـ  طلب منك احد الفالحین   
رسم لوحة اشھاریة  لمنتوج      

فصول السنة، على فصل من 
 .الخیار

  
  الرسومات او اختیار الصورة ( 
 )تعلیقك  مختصرا+     

         

 

  

         ريفعنب ال       

 فصل الخریف

 حلو المذاق     بسعر رخیص 
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  بطاقة المالحظة والتقییم ــ 

  شهارية إ ةانجاز لوح

، على الخيار، السنة تقوم برسم لوحة اشهارية لمنتوج فصل من فصول ـ 
  )مختصرة تعليقاتك + الرسومات(حين في الريف بطلب من احد الفال

التمكن 
 الكلي

التمكن 
 األدنى

التمكن 
 الجزئي

  عدم
 التمكن

 المؤشرات

  المعيار
  والعالمة

  
  / .....

04 

  حضور
كافة 

 المؤشرات

حضور 
مؤشرين 

 اثنين

  حضور
مؤشر 
 واحد

  لم يرد
أي 
 مؤشر

  انجاز اللوحة  -   0  0،25  0.5  0،5
  إلشهاراحترام موضوع ا - 
 الفصلي سليم اختيار المنتوج  - 

المالءمة 
مع 

 الوضعية
0،5 

  :توظيف   0  1  1،5  2
  الرسم  -   
  صور مناسبة -   
  )أرقام(يات أخرى معط -   

 االستعمال
 السليم
 ألدوات
 المادة
02 

   تطابق الرسم  مع التعليق  -   0  0،25  0,5  1
  فكرة أصيلة  - 
  عبارات سليمة  - 

  االنسجام
01 

  النظافة  -  0  0،25   0.5  0،5
 فيه الميل الى اإلبداع  - 

  اإلتقان
 والتمايز
0،5 
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  أمثلة حول بناء وضعیات تعلمیة
  

والتقويم من طرف  اإلدماجيتم بناء وصياغة الوضعية التعلمية ووضعيات 
و في أ التلميذ ونشاطه بشكل فرديالمدرس، بكل ما من شأنه أن يعطي دافعية لعمل 

  القاعدية طار المجموعة، وفي ما يلي بعض الوضعيات التي تستدعيها الكفاءة إ
المدرس أن يعتمد غيرها حسب ما يراه  بإمكانذ إمن باب المثال ال الحصر، . 1رقم 

  مناسبا لمستوى التالميذ ومحيطهم 
  

 علم أمام وضعيات  إشكالية مستقاة من محيطه ، يكون  المت : 1الكفاءة القاعدية 
 .التموقع  والتنقل باستخدام الخريطة: قادرا  على 

 

 

 

 

  1الوضعية التعلمية 
مدينة  (خيل بورقلة ناشترى أبو علي مزرعة     

تعليب  رغبة منه في إنشاء مصنع) صحراوية
  .وتوزيع  التمور

 
:التعليمة   

على ما يحيط ساعد عليا على التعرف  -
  .الخريطة بالمزرعة باستخدام مفتاح

كر موقع  ، اذ)االتجاه(اعتمادا على سهم  -
بالنسبة   المزرعة بالنسبة للمدينة والسوق

  للمزرعة
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  :مالحظات حول صياغة الوضعيات التعلمية السابقة  

  يتمثل رهان كل وضعية في حل إشكالية محددة  �
  تضع المتعلم محل صاحب المشكلة �
  .وحساب المسافات ساسية تساعد على التحديد والتنقلمعارف جغرافية أ تتضمن �
  لى وثيقة معطاة إكل وضعية  تستند �
المعارف واألداءات غير معروفة من طرف المتعلم، بل يتم اكتشافها باعتماد مفتاح  �

  .)الخريطة
  تستعمل لغة مباشرة وتتكون من أجزاء وعبارات قصيرة �

 

:وضعية إدماج   

تسكن قرب  الجامع  الكبير  ،وقد  سألك 
أحد األقارب  عن  موقع  السوق  المركزي 

، تذكرت  أن  لك  خريطة  يمكنك أن    
) خريطة  معطاة ( توجه السائل  بها   

 

ه ، حدد المكان الذي  تسكن  في -   
  والسوق  المركزي

2الوضعية التعلمية   

ينتقل زميلك الجديد في القسم من مقر 
سكناه قرب المستشفى الى الملعب األولمبي 

: مرة كل اسبوع، عبر طريقين مختلفين 
……طريق  وطريق   …… 

: التعليمة   

.أحسب المسافة بين مقر سكناه والملعب-  

حدد الجهة التي يقع فيها الملعب بالنسبة -
)خريطة معطاة. (لمقر سكناه  

3الوضعية التعلمية   

ذھب علي لزیارة صدیقھ الذي یسكن قرب میناء وھران، 

وقد بعث لھ دعوة مع صورة تمثل خریطة وھران، فیھا 

) 6-ب(أسكن في منزل یقع عند تقاطع : المعلومات التالیة

، في انتظارك أرجو أن )7- ح(تنزل من الباخرة في تقاطع 

)خریطة معطاة(ق بسھولة تجد الطری  
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  وضعية تقويم.  

  

  

  تقويم الكفاءة المطلوبة  يمكن استخدام نفس وضعية اإلدماج أعاله في

  

  ويمشبكة التق

 العالمة مؤشرات المعايير المعايير

المالءمة مع 
  الوضعية

  التعليمة يفهم التلميذ
 4  يستخدم الثنائيات المرتبة في تحديد المواقع المطلوبة

 تأدوااستعمال 
  المادة

  بشكل سليم تعمل الخريطة المعطاةسي -
  3 

 –االتجاه  –الطريق (رات دقيقة يوجه السائل بعاب  االنسجام
 2  .المسافة

 1  النظافة –الدقة  -  اإلجابةتقديم 
 

  
  
  
  
  

 

وقد سألك أحد األقارب عن موقع السوق المركزي، تذكرت  ،تسكن قرب الجامع الكبير    
  ) خريطة معطاة(ئل بها توجه السا أن لك خريطة يمكنك أن

  .المركزي حدد المكان الذي تسكن فيه، والسوق - 1
  لمركزي لى السوق اإحدد اقرب طريق  - 2
  )المسافة  –االتجاه  –الطريق (اكتب فقرة توجه بها السائل  - 3
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  توزيع العالمات 

  17العالمة القصوى لمعايير الحد األدنى 
  
  .المالءمة:  المعيار األول  -1

  نقاط 4العالمة 
 شرح المعيار مؤشرات المعيار

     : أساسانتقاء الخرائط على  
  الحداثة   
  المصداقية 
  الصحة 
 عمقاييس مناسبة للموضو 

 التفسير السليم للوضعية

  
  جدول توزيع العالمات

  
  

 عدم التمكن التمكن الجزئي التمكن االدنى التمكن الكلي
 4العالمة 

  حضور كافة المؤشرات
 3العالمة 

 حضور مؤشرين اثنين
 1العالمة 

 حضور مؤشر واحد
 0العالمة 

 لم يرد أي مؤشر
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العلوم االجتماعیة التاریخ والجغرافیا والتربیة المدنیة الوثیقة المرافقة لمناھج مواد  

االبتدائيلمناهج مواد العلوم االجتماعية في التعليم يقة المرافقة ثالو  
 

  
  
  ت المادةاالستعمال السليم ألدوا: المعيار الثاني  -2

  نقاط 9العالمة 
 شرح المعيار مؤشرات المعيار
 :خطوات استقراء الخريطة 

  تقديم الوثيقة -
  التحليل -
  االستخالص -

  :توظيف المصطلحات المناسبة 
  الكثافة السكانية -
  التوسع السكاني -
 ..محور التوسع -

منهجية  احترم
استعمال ادوات 

 الخطوات: المادة 
 والمفاهيم

  
  

  وزيع العالماتجدول ت
  

 عدم التمكن التمكن الجزئي التمكن االدنى التمكن الكلي
 9 العالمة

حضور كافة 
 المؤشرات

 6العالمة 
حضور مؤشرين 

 اثنين

 3العالمة 
حضور مؤشر 

 واحد

 0العالمة 
 لم يرد أي مؤشر
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العلوم االجتماعیة التاریخ والجغرافیا والتربیة المدنیة الوثیقة المرافقة لمناھج مواد  

االبتدائيلمناهج مواد العلوم االجتماعية في التعليم يقة المرافقة ثالو  
 

  

  

  

  االنسجام: المعيار الثالث  -3
  نقاط 4 العالمة

  

 شرح المعيار مؤشرات المعيار
 الوضعيةتغطية جل المعطيات المتضمنة في  - 
  .مختلف الوثائقمعطيات لتكامل بين ا - 
  .تعليق سليم - 
 وجاهة الخريطة بالنسبة للتعليق - 

 اإلجابةتناسق  •

  

  

  جدول توزيع العالمات
 عدم التمكن التمكن الجزئي التمكن االدنى التمكن الكلي

 4العالمة 
حضور كافة 
 المؤشرات

 3العالمة 
ر مؤشرين حضو

 اثنين

 1العالمة 
حضور مؤشر 

 واحد

 0العالمة 
 لم يرد أي مؤشر

 

  والتمايز اإلتقان:  المعيار الرابع  -4
  نقاط 3 العالمة

 شرح المعيار مؤشرات المعيار
 لنظافةا - 
 الدقة - 
التمييز بين الجوانب االيجابية /نوعية التعليق - 

 السلبيةوالجوانب 

يتحقق المعيار عندما 
المنتوج متميزا  يكون

 من حيث التناول
  

  جدول توزيع العالمات
  

 عدم التمكن التمكن الجزئي التمكن االدنى التمكن الكلي
 3 العالمة

 حضور كافة المؤشرات
 2العالمة 

حضور مؤشرين 
 اثنين

 1العالمة 
حضور مؤشر 

 واحد

 0العالمة 
لم يرد أي 

 مؤشر
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