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 حملـة تارخييـة
بدئ التفكري يف إصالح التعليم باجلزائر مع انطـالق أول موسـم دراسـي بعـد                

 جـانفي  15  حيث متّ تنصيب جلنة وطنية إلصالح التعليم يـوم  1963/1962اإلستقالل 
 .1964 ونشرت تقريرها عام 1962

 بعد أن   1969ام  كما تواصلت عملية إصالح خمتلف مراحل التعليم، فكان إصالح ع         
 وكان اهلدف منه إحداث جهـاز       1968سنة  " اللجنة الوطنية إلصالح التعليم     " نصبت  

والتكفـل بتعلـيم اللّغـة العربيـة،        . تربوي قادر على تلبية املطالب املتمثلة يف اجلزأرة       
واستحداث ميكانيزمات فعالة لتوجيه التالميذ، وخلق الظروف التي متكّن من نشر التعليم            

 .ى نطاق واسععل
مثّ كان البد من إصالح تربوي شامل تضبط أسسه ومبادئه وحتدد مساراته وغاياته              

 فكان إنشاء املدرسة األساسـية املتعـددة        - نظام ينبثق من اتمع ويستجيب لرغباته      -
هذه األمرية التي تضمن التنظـيم اجلديـد للتربيـة    . 1976أفريل 16 التقنيات وفق أمرية 

 وتضع فلسفة شاملة للمنظومة التربوية اجلديدة واجتاهاا ومبادئها الرئيسية، كما           والتكوين
حتدد بنيتها ومضامينها و طرائقها ويف نفس الوقت تقضي على العيوب التي تعاين منـها               

دميقراطيـة يف  .املدرسة وتعمل على إقامة مدرسة وطنية أصيلة مبضامينها وإطاراا وبراجمها   
 املتكافئة أمام مجيع األطفال اجلزائريني، ثورية يف توجهاا، متفتحة علـى            إتاحتها للفرص 

 .العلوم والتكنولوجية
وقد بدأ تطبيق املدرسة األساسية مبرحلة متهيدية، حيث شرع يف جتربـة املدرسـة              

 على خمتلف جهات الوطن، األمر الـذي        )متوسطات(األساسية قبل تعميمها يف مؤسسات    
 .والعمل عل إجياد احللول املناسبة. ى السلبيات و حتديد الصعوباتأدى إىل الوقوف عل

مثّ نصبت املدرسة األساسية بصورة فعلية و شاملة إبتداء من السنة األوىل خـالل السـنة                
 .1981- 1980الدراسية 
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 :مثّ تواىل تنصيب املدرسة األساسية على النحو التايل
   1982         1981السنة الثانية  

 1983             1982  ة الثالثة السن
 1984             1983السنة الرابعة  
 1985             1984السنة اخلامسة 
 1986           1985السنة السادسة 

أما التعليم املتوسط، والذّي أصبح يسمى الطور الثالث، فقد شرع يف تعميمه إبتداء             
 .1989ذلك إىل غاية  و1983         1982من السنة الدراسية 

 غري أنّ العيوب التي افرزها تطبيق املدرسة األساسية ،إضافة إىل التطور االقتصادي 
و االجتماعي الذّي عرفته اجلزائر، والتحوالت األساسية اهلامة التي أصبح يعيشها العـامل،             

 .اع العاملوأيضا املستجدات املتسارعة التي عرفها ميدان التربية والتعليم يف خمتلف بق
كلّ ذلك جعل اجلزائر ال تشذ عن القاعدة، فكان جتديد املناهج، وتغـري الطـرق               
التربوية، وتبين منهجية عصرية متكن من رفـع التحـديات املختلفـة التـي تفرضـها                
العوملة،والقادرة على خلق مواطن بإمكانه التكيف واالندماج يف اتمع، وقادر على حلّ            

 .اركة الفعالة يف بناء و تطوير اتمعمشاكله اليومية واملش
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 منهـاج السنـة األولـى  متوسـط
تاريخ،جغرافيـا، تربيـة    (إنّ منهاج السنة األوىل متوسط يف مادة العلوم االجتماعية

يتميز عـن املنـاهج      2004/2003 والذي شرع يف تطبيقه خالل املوسم الدراسي       )مدنية
  منها مناهج املواد الدراسية املنفصـلة، والـذّي        السابقة بكونه تفادى معظم عيوا، سواء     

عدد من املواد املستقلّة،أو مناهج املواد املترابطة،حيث تبقى املـواد منفصـلة،             ينقسم إىل 
مستقلة حبيث ختدم بعضها البعض، وركز على طريقة وآلية جديـدة وهـي              ولكنها غري 

 .ج التعليمية يف تقدمي املناهاملنهجية البنائيةأو  بالكفاءاتاملقاربة 

 مميزات هذا املنهاج
 . يتميز هذا املنهاج مبا يلي

جعل التلميذ حمورا أساسيا يف العمل التربوي ، يشترك يف مسؤولية قيادة وتنفيذ عملية  -
 .التعليم

  حيث يساعد املتعلم على بناء)املشكلة /  أوالوضعيات (يقوم على حلّ املشكالت -
 .يه أستاذهمعارفه بنفسه مبعاونة اقرانه، وبتوج

 يتغري خالله دور األستاذ والتلميذ معا ، إذ مل يعد األستاذ ملقنا والتلميذ متلقي فقط،                -
 .بل يصبح األستاذ منشطا،ومنظما، والتلميذ مبادرا ومسامها وممارسا للفعل التربـوي

ميكن التلميذ من توظيف خمتلف املعارف والسلوكات املكتسبة مـن خـالل الفهـم       -
 .التنفيذ والتطبيقواالستظهار ، و

 .يستخدم قدرات املتعلمني لتحقيق أهداف التعلم -
 .ميكن من كسب املعرفة بنائيا -
 .يهتم بالعمليات العقلية املرافقة للتعلم ال بنواجتـه -
 . يعتمد على أسلوب حلّ املشكالت املبنية على نشاط املتعلم ومشاركته وفعاليته -
ة الفعالة يف حلّ اإلشكالية مـن خـالل         يعطي مجيع التالميذ فرص املسامهة واملشارك      -

 التفويج 
التحليـل، التركيـب، حـل     ( يوجه التعليم حنو تنمية القدرات العقليـة السـامية    -

 )املشكالت
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 .تعلّم موجه حنو اكتساب الكفاءات وليس على تراكم املعارف  -
  لقسـمتعلّم موجه حنو احلياة ألنه يأخذ يف احلسبان املعىن والداللة يف مجيع أنشطـة ا -
 :يهتم بعملية التقومي مبراحله الثالثة وهي -

 - األويل -  مرحلة التقومي املبدئي  -أ 
 - التكويين–مرحلة التقومي البنائي   -ب
  مرحلة التقومي اخلتامي-جـ

يضبط مالمح الدخول لدى تلميذ التعليم املتوسط، وملمح خترج التلميذ يف اية السنة              -
 .فاءات املنتظر حتقيقها يف اية السنة  األوىل متوسـطاألوىل متوسط ،كما يضبط الك

 :مثـال
 بالنسبـة ملـادة اجلغرافيـة

يف اية السنة يصبح التلميذ قادرا على حتديد أهم املعامل اجلغرافية وجمموعاـا الكـربى،           
 .وعالقة اإلنسان ا

 
 بالنسبـة ملـادة التاريـخ

 :وسط يكون التلميذ قادرا علىيف اية السنة األوىل من التعليم املت
 . حصر أساليب تأقلم اإلنسان مع وسطه انطالقا من دراسة مقاطع أثرية-1
 التمييز بني خمتلف حضارات العصر القدمي من حيث موطنها وعوامل نشأا و أبـرز               -2

 .منجزاا
صـر   إبراز مظاهر احلضارة يف املغرب، وأشكال مسامهته يف احلضارة اإلنسانية يف الع            -3

 .القدمي
 بالنسبـة ملـادة التربيـة املدنيـة

 :يف اية السنة األوىل من التعليم املتوسط، يكون التلميذ قادرا على
ممارسة املواطنة باكتساب املبادئ والقيم التي متكن من تعزيز االنتمـاء واملشـاركة يف              * 

 .احلياة اجلماعية، وصوال إىل االستقاللية واملسؤولية
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 ـق املنهـاجوسائـل تطبي
 أو املنهجية البنائية يف ) املقاربة بالكفاءات (إنّ جناح التطبيق الفعلي للمقاربة اجلديدة

 : وهي- التعلم-التعليمتقدمي املناهج التعليمية يتطلب شروطا أساسية يف عملية 
 القناعة التامة يف ضرورة التغيري قي أسلوب وآليـات وطرائـق التـدريس مواكبـة                -

لتربوية احلاصلة يف العامل، وحتقيقا للفعالية، واجلدية التربوية سواء من طرف           للمستجدات ا 
 .التلميذ أو األستاذ

 التعلم وعليه باملشاركة - بالنسبة للتلميذ عليه أن يتقبل بأنه أصبح مركز نشاط التعليم-
 .الفعلية والفعالة يف بناء معرفته

أنّ املقاربة بالكفاءات تتطلـب  منـه         بالنسبة لألستاذ جيب أن يكون واقعيا ومدركا ب        -
جهودا كبرية خاصة عند بناء وضعيات تعليمية هلا داللة بالنسـبة للتلميـذ، وتوفريكـلّ               

 الوسائل املادية املالئمة خاصة السندات التربوية
 توفر الشروط املادية املساعدة على تنفيذ الفعل التربوي منها الوسائل التعليميـة بكـل               -

 نه من سندات تربوية يستفيد منها األستاذ يف أدائه كما تعترب مصـدراأنواعها مبا تضم
 .أساسيا للتلميذ لتعلماته

 الوسائل والسنـدات الآلزمـة
أنّ تدريس مادة العلوم االجتماعية يف السنة األوىل من التعليم املتوسـط يسـتلزم              

 .وجود العديد من الوسائل والسندات لتوظيفها يف كلّ وضعية تعليمية
 لوسائل والسندات اخلاصة بالتاريخا

 :منهـا
 .اخلرائط التارخيية املختلفة -
 .السالمل الزمنية -
 .النصوص املكتوبة التارخيية -
 .).. مواقع، متاحف(الزيارات املختلفة  -
 .األفالم املتنوعة التارخيية -
 .).. مساجد،بقاع مقدسة، الطبيعة  (الصور ذات الصلة باملوضوع -
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 .جريةعينات، مناذج ، أدوات ح -
 .أواين فخارية -
 .األجهزة السمعية البصرية -
 .السبورة -
 .جهاز اعالم آيل -
 …إخل.قصص من التراث -

 الوسائل والسندات اخلاصة باجلغرافيا
 :منهـا

 جمسم الكرة األرضية -
  رسم توضيحي خلطوط الطول ودوائر العرض على الكرة األرضية -
 ) القارات و احمليطات (خريطة العامل  -
 )مظاهر السطح الكربى (ة اخلريطة الطبيعي -
 خريطة املناخ يف العامل -
 خريطة احلرارة والتساقط -
 خرائط لتحديد مكان الظاهرة املختارة -
 صور ذات داللة بالنسبة للظاهرة املدروسة -
 جداول، إحصائيات، رسوم بيانية -
 .الشفافيات، األقراص، األفالم، مواقع األنترنيت -

 نيةالوسائل والسندات اخلاصة بالتربية املد
 :منهـا

 الدستور -
 القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية -
  القانون األساسي جلمعية أولياء التالميذ -
 قانون البلدية -
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 قانون الوالية -
  قانون احلالة املدنية -
 وثائق احلالة املدنية -
 ) بطاقة التعريف، جواز السفر، رخصة السياقة (وثائق إثبات اهلوية  -
  اهليكل التنظيمي للتعليم -
 نني محاية التراث الطبيعي والثقايف قوا -
 معطيات إحصائية -
  صور من احمليط -

 اختيار،واستغالل الوسائل والسندات التربوية
جيب أن تراعى عدة معايري أثناء يئة واختيار الوسيلة لتكون صاحلة ألداء الغـرض              

 .املرجو منها
 مالئمة الطريقة والوسيلة للهدف احملدد -
  ملستوى التالميذ مالئمة الطريقة والوسيلة -
  تنوع الوسائل، ومواكبتها للمسجدات احلادثة يف ميدان التربية -
 اختيار الوسيلة التي تتوفر على اجلودة والتقنية -
 اتاحتها فرصة املشاركة ألكرب عدد ممكن من التالميذ -
 ضرورة جتنب الوسائل التي قد تلحق أضرارا باملتعلمني -

 معرفة وحسن اسـتغالل الوسـيلة أو السـند          إالّ أنّ األهم من كل ذلك يتمثل يف       
 .التربوي، وكذا اختيار الوقت املناسب الستغالهلا
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 املقاربـة بالكفـاءات
 :لقد تطورت طرق التدريس، وارتبطت كلّ طريقة مبقاربة معينة على النحو التايل

 ) حمتويات(املقاربة باملضامني  -  اإللقائيـة الطريقة -
 املقاربة باألهداف  –  قة السلوكيةالطري -
   املقاربة بالكفاءات–   الطريقة البنائيـة -

 املقاربة بالكفاءات
وهي املقاربة املعتمدة يف مجيع املواد الدراسية لتقدمي املعرفة العلميـة للمـتعلمني يف              
سياق يسمح ببنائها بناء تدرجييا تطوريا، مفتوحا واعيا، ومنظمـا، يسـتجيب للتطـور              

صل يف العلوم وتنوع  مصادر املعلومات من جهة، ويساعد علـى اسـتثمار الطاقـة            احلا
 .البشرية فيما ينفع اإلنسان، ويرفع من مردوده االقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى

 تعريـف الكفـاءة
التي ) معارف وقدرات، ومهارات     (الكفاءة هي جمموعة منظمة ووظيفية من موارد        

 .يات حبل مشاكل وتنفيذ مشاريعتسمح أمام مجلة من وضع
 تصنيف الكفاءة

 :تتكون الكفاءة من
 معارف ومعلومات وحقائق ومفاهيم وقوانني ونظريات يستند إليها األداء السلوكي -
  سلوك أدائي يعبر عنه مبجمعة من األعمال واألفعال -
 إطار من االجتاهات والقيم واملعارف واملعتقدات، والسلوك الوجـداين واألفعـال -
 .مستوى معني لنتاج األداء -

 مميزاـا
 تتميز الكفاءة باخلصائص التالية

 .تدمج عدة معارف ومهارات -
 .تترجم الكفاءة بنشاط قابل للمالحظة والقياس -
 .ميكن تطبيق الكفاءة يف سياقات خمتلفة  شخصية واجتماعية -
 .هناك رغبة وإرادة الستخدام هذه الكفاءة وتطويرها -
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 سياق اجناز الكفاءة
يوضح سياق اإلجناز الشروط التي يوضع فيها املتعلم أثناء الربهان علـى اكتسـاب              

 .الكفاءة
 يظهر يف سياق اإلجناز

 .اآلالت واألدوات والتجهيزات التي جيب استعماهلا -
 .الكتب والوثائق واملراجع -
 .تعليمات خاصة -

 الكفاءات يف مادة التاريخ
لتاريخ ، واحملددة يف ملمح املتعلم بنهاية       تتمثل الكفاءات املستهدفة من تعلم مادة ا      

 :السنة األوىل متوسط كالتايل
 :يكون املتعلم يف اية السنة األوىل قادرا على

 . حصر أساليب تأقلم اإلنسان مع وسطه ، انطالقا من دراسة مقاطع أثرية-1
ـ             -2 راز  التمييز بني خمتلف حضارات العصر القدمي من حيث مواطنها وعوامل نشأا وإب

 .منجزاا
 ابراز مظاهر احلضارة يف املغرب، واشكال مسامهته يف احلضارة اإلنسانية يف العصـر              – 3

 .القدمي
 الكفاءات يف مادة اجلغرافية

 : أما مادة اجلغرافيا ، فالكفاءات تتمثل يف
اكتشاف العامل يف تنوعه وتباينه، واكتساب قدر من الثقافة اجلغرافية قصد التكيف مع              -

 . الطبيعيالوسط
 اكتساب معامل جغرافية أساسية باستخدام إحداثيات و مصطلحات مناسبة متكن من            -

 التحديد والتموقع
حتديد اموعات التضاريسية واملناخية الكربى على سطح األرض، و ربط العالقة بني             -

 .عناصرها املتفاعلة
 .جتديد مناطق التجمع السكاين يف العامل، و تعليل تفاوت التوزيع -
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تعلم التحليل اجلغرايف باعتماد وضعيات متكن من حتليل العالقة بني اإلنسان  ووسطه              -
 .الطبيعي واختيار مناذج النشاط يف بيئات متنوعـة من العالـم

  الكفاءات يف مادة التربية املدنية
 :أما الكفاءات يف مادة التربية املدنية فتتمثل يف

ية كحقوق وواجبات ومستلزمات العمـل     استخالص القواعد املنظمة للحياة اجلماع     -
 .الشخصي وصوال إىل حتديد املسؤوليات جتاه الذّات واآلخرين

اكتشاف عالقة الفرد بالدولة من خالل دراسة وثائق اهلوية الشخصـية ومالـه مـن           -
 .حقوق ، وما عليه من واجبات مدنية وسياسية

 .البيئـة قصد احلفـاظ عليهـااختاذ مواقف إجيابية جتاه األخطار املتنوعة التي تلحق ب -
 . حتديد أمهية التراث الطبيعي،والثقايف يف احلياة الوطنية،وصوال إىل احلفاظ عليه واثرائه -

 املصطلحـات األساسيـة
 الطريقـة

 مجلة من الوسائل أو جمموعة من املناهج املنسقة قصد اية ما وكلّ طريقة هلا بدايـة
 توخى حتقيقه ونقطة وصول كهدف م)وضعية معطاة (

 الوسائل التعليمية
هي جمموعة املواقف واملواد، واألجهزة التعليمية، واألشخاص الذّين يتم تـوظيفهم           
ضمن اجراءات استراتيجية التعليم بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم مما يضمن و يسهم يف              

 .حتقيق الكفاءات املرجوة يف اية املطاف
 الوحدة التعليمية
 منسجمة من النشاطات البيداغوجية التي تقود املـتعلم إىل اكتشـاف            هي جمموعة 

عناصر جديدة بغية اكتساا وتثبيتها، هذه النشاطات تتميز بكوا تتوجه حنو هدف حمدد، 
 .وهو حتقيق كفاءة جديدة لدى املتعلم

 القـدرة
 ـي ما يستطيع الفرد القيام به من فعل أو استظهار سلوك أو جمموعة سلـوكات وه
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 تعبري عن الكفاءة،كما أنّ القدرة ال ختضع للمالحظة املباشرة ، وال للتقومي إالّ بعد ترمجتها
 .  بشكل سلوكات قابلة للمالحظة والقياس

 االستعداد
يتحول االستعداد إىل قدرة إذا تـوفرت للفـرد فـرص           . القدرة الكامنة يف الفرد   

 التدريب
 اهلـدف اإلجرائـي

وك ملموس، قابل للمالحظة يسلكه املتعلم يف إطـار         هو هدف خاص مرتبط بسل    
 .شروط ومعايري تربهن على بلوغ هذا اهلدف

 مستوى الكفاءة
هي مجلة من القدرات تسمح بالتسخري الفوري للمعارف واملهـارات التجريبيـة            

 .واالجتماعية حللّ إشكالية مستجدة من خالل وحدة تعليمية
 مؤشر الكفاءة

بل للمالحظة والقياس الذّي يربز من خالل نشاط املتعلم         هو السلوك الظاهري القا   
تعبريا عن حدوث فعل التعلم أو التحكم غي مستوى الكفاءة املكتسبة، ويتحقق يف جزء              

 .أو حصة من حصص الوحدة التعليمية
 التقـويــــم

إنّ عملية التدريس تبقى ناقصة ما مل تتحول إىل أمناط سلوكية، معرفية أدائيـة،وال              
والتقييم جزء ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم ويالحظ أنّ          . ذلك إالّ بالتقومي املستمر   يتم  

 :عملية التقومي حتاول دائما أن جتيب على األسئلة الثالثة اآلتية
 أين حنـن؟ -
 ما مدي تقدمنا ؟ -
 ما اخلطوات التالية اليت خنطوها، كي حنقق ما رمسناه ألنفسنا من أهداف؟ -

ل السنة األوىل متوسط بتوظيف املعارف والكفاءات املكتسبـة فــي          ويتم التقومي خال  
 .وضعيات جديدة ، وجيري تقومي الكفاءة حسب مرحلتني
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  خالل املراقبة املستمرة-1
  التعلم للتأكد من مدى حتكم املتعلم يف املعارف-أي خالل سريورة عملية التعليم

 تسي التقومي بذلك صبغـة تكوبنيـةواملهارات و املواقف املقصودة يف التدريس ، ويك
  يف هناية سريورة تعليمية- 2

للحكم على مدى حتكم يف الكفاءة حبيث يوضع املتعلم أمام وضعية حقيقيـة أو               
 وضعية  مشاة يعاجلها دون مساعدة على أن تؤخذ بعني اإلعتبار

 جمموع األبعاد واملعارف املدجمة يف الكفاءة -
  للوضعية املطلوبة املسعى التحليلي والبنائي -

ويتم تقومي الكفاءة انطالقا من وضعية معطاة يف شكل فقرة أو نص، أو رسم أوخريطة من 
 .خالل اإلجابة عن أسئلة ختص جانب أو جوانب معينة

 أدوات التقويـم
تاريخ، جغرافية، تربية (هناك عدة أدوات و جماالت للتقومي يف ميدان العلوم االجتماعية 

 :بينها ما يلي من )مدنية 
 . مثل مالحظة  التلميذ يف جمموع النشاطات:املالحظة
 . مثل قراءة وثيقة مبسطة مع معاجلة املعلومة يف شكل ختطيطي على حنو مبسط:القراءة
 . مثل ربط عالقات بني األحداث:التحليل
 . مثل اجناز ملخص انطالقا من وثيقة متّ حتليلها:االستثمار

 :وهناك أيضا
 . التحصيلية لتقومي اجلوانب املعرفيةاالختبارات -
 .تقومي اجلوانب املهارية الوجدانية واالجتماعية -

 :كما ميكن
 .إجناز شبكة تقوميية

 


