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 )عليم المتوسطنة الثانية من التالس(العلوم االجتماعية مادة  

 ن الرحيمبسم اهللا الرحم

 شرع يف تطبيق إصالح تربوي بيـداغوجي يف السنــتني           2004/2003خالل السنة الدراسية    
املقاربـة  " األوىل ابتدائي واألوىل متوسط باعتماد مناهج جديدة، تبنت مقاربـة جديـدة تسـمى               

نة الثانية ابتدائي   تواصلت العملية اإلصالحية فمست الس     2005/2004ويف هذه السنة    " بالكــفاءات  
والسنة الثانية متوسط على أن تتواصل بإذنه تعاىل يف السنوات املقبلة حتى تغطّـى كـلّ السـنوات                  

  2006/2005واملراحل مبا فيها مرحلة التعليم الثانوي التي يشرع فيب إصالحها ابتداء من السنة الدراسية 
       ي عرفتها املنظومـة التربويـة،       وهذا اإلصالح يف حقيقته يدخل ضمن اإلصالحات املتعددة الت

مت  إذ،  1962/ 1963حيث شرع يف إصالح التعليم منذ انطالق أول موسم دراسي بعـد االسـتقالل               
، كما نصبت جلنة 1964 ونشرت تقريها عام     1962/12/15تنصيب أول جلنة وطنية إلصالح التعليم يوم        

وقد برر إنشاءها آنـذاك وزيـر التربيـة         " لتعليماللّجنة الوطنية إلصالح ا   "  حتت اسم    1968ثانية سنة   
 :الوطنية بقوله

"                 إنّ الوضع يتطلب القيام بإصالح الوضع املتأزم يف التعليم، وإذا كانت هذه املسألة قد مشلت العـامل
أمجع فال ينبغي أن ننسى بأنّ إصالح مؤسساتـنا التربوية ينبغي أن يؤدي إىل تصحيح كثري مـن األوضـاع                   

 ).( 1  " 1 النامجة عن ختلفنا، وأن نأخذ بعني االعتبار خصائص جمتمعناالفاسدة
 فما هي أهداف اإلصالح احلايل للتعليم املتوسط؟

 : تعليال هلذا اإلصالح كالتايل- علوم اجتماعية–ورد يف مدخل منهاج السنة األوىل 
 إىل عقود خلت،وهي بذلك ال      الربامج املطبقة يف مؤسستنا يعود تصميم أهدافها، وحتديد حمتوياا        1- 

 .تواكب التقدم العلمي واملعريف الذّي أحدثته التقنيات احلديثة يف اإلعالم و االتصال
 اتمع اجلزائري عرف تغريات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة غـريت فلسـفته االجتماعيـة        -2

ة واملواطنة املسؤولة تكون    وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي يف ظلّ العدالة االجتماعي         
 .فيها روح املبادرة والبحث الدائم عن النجاعة املمول األساسي للتغيري االجتماعي

                                            
  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - اجلزائر- من تصفية االستعمار إىل الثورة الثقافية ترمجة الدكتور حنفي بن عيسى-امحد طالب اإلبراهيمي - 1
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فتغيري الربامج التعليمية وحتديث حمتوياا أضحت تفرض نفسها خاصة وأن عوملة املبادالت متلي             
 .ة الناجعة لألجيالعلى اتمعات حتديات جديدة لن ترفع إالّ باإلعداد اجليد، والتربي

אאאא:
 -ا ونوعا( الية املرتكزة أساسا على املردود التحوالت احلاملنتوج كم.( 

-االنتقال من فكرة العلم من أجل العلم إىل العلم من أجل املنفعة . 

-ا كمعرفة حمضة غري جمدية اتساع رقعة العلوم وجتديدها باستمرار، جعلت اإلملام . 

-          املعا رف يف صيغتها اخلام، وعدم ربطهـا       ثبوت عدم جدوى منطق التعليم الذّي يعتمد على صب
 .مبا تتطلبه احلياة اليومية

-عدم مواكبة التقومي لعملية التعليم، واختصاره على قياس مدى حتصيل املعارف . 

–                  إضافة إىل أنّ املنظومة التربوية ال ميكن أن تظلّ متقوقعة على نفسها جامدة، جتتر مواضيع قدميـة
ي تعرف فيه جلّ املنظومات التربوية يف العامل جتديدا وحتديثا وإصالحا           عفا عنها الزمن يف الوقت الذّ     

 .متواصال يستجيب ملتطلبات املرحلة واملستجدات احلاصلة يف ميدان العلم والشغل
 املدرسـة   هو تطوير " املقاربة بالكـفاءات " فاهلدف األساسي لتبين املقاربة اجلديدة       وهكذا،

 أـا   ال يعـين  عاصر يف حقول الشغل واملواطنة، واحلياة اليومية، وهذا         وجعلها تتكيف مع الواقع امل    
تستغين عن املعارف بل يتم جتنيدها يف وضعيات متنوعة، حبيث تصبح مكتسبات التلميـذ جـاهزة                

وهـو  )املشـكلة / أو الوضعيات ( وقابلة لالستغالل عند احلاجة ويف الوقت املناسب حلل املشكالت          
 .م الفعالاألسلوب املعتمد للتعلي

 تطور سريورة املناهج يف اجلزائر
هو اخلطة الشاملة للعمل املدرسي، وهو وسيلة التعليم األساسية،         ) (1 1املنهاج كما يرى البعض   

 املنهاج لـه طبيعـة      ، فإنّ أي أنّ احملور الذّي يرتكز عليه كلّ ما يقوم به التالميذ ومدرسوهم وهكذا            
النشاطات التي يتم إجنازها ومن ناحية أخرى املواد التـي          مزدوجة، فهو يتألف من ناحية من جمموع        

 .استخدمت إلجناز هذه النشاطات
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 وعلى هذا األساس، فإنّ املنهاج يشمل كلّ النشاطات واخلربات التي يندمج فيها التالميذ حتت             
فحسب إشراف و توجيه املدرسة لتحقيق األهداف املنشودة أي أنه ال يقتصر على املقررات الدراسية               

 :وإمنا يتضمن ما يلي
 .املقررات والربامج الدراسية -
 .الـكتـب و املـراجـع -
 .الوسـائـل التعليميــة -
 .النشـاطـات املختلفـة -
 .طــرق التـدريــس -
 .1ـمأسـاليـب التقويـ -

 .يف بادئ األمر نظريته العامة لبناء املناهج يف أربعة تساؤالتتيـلـر" وقد حدد 
 ما الغرض املستهـدف؟  -
 ما املادة األساسية التي جيب أن تكتسـب؟ -
 ما اخلربات التعليمية التي جيب أن تكتسب؟ -
 2كيف ميكن تقييـم النتائـج املستوفـاة ؟ -

  إجيابيات وسلبيات هذه املناهج؟يوما هيف مناهجنا منذ االستقالل إىل اآلن؟فما هي املقاربة املعتمدة 
عرفت املنظومة التربوية اجلزائرية بعد االستقالل ثالث مراحل رئيسية أو ثالث مقاربات خمتلفة             

 :وهي

 1- אاملقاربـة باملضامـني( א.( 

 البيداغوجي ا تقليدي حيث أنّ املدرس ط، فالنمتقوم هذه املقاربة على أساس احملتويات
 ما د، يعييشرح الدرس، ينظم املسار، وينجز مذكرات، ويكون التلميذ متلقي، يستمع حيفظ، يتدرب

 :حفظه، أي أن وظيفة التلميذ تقتصر على القيام بعمليتني مها
 . اكتساب املعرفة كمقررات جاهزة كما ونوعا-العملية األوىل* 
 . استحضار املعرفة يف حالة املساءلة-ثانيـةالعملية ال*
 

                                            
 1989       القاهرة- الناشر عامل الكتب- املناهج بني النظرية والتطبيق- اللقاينحممد حسن - 1
 231 ص- تقييم املناهج-1999- الكتاب السنوي-وطين للوثائق التربويةاملركز ال - 2
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 مـزايـاهـا
  احترام منطق املادة-              
 اكتشاف معـارف-        

    عيوبـهـا

 :كثرية منها         
  التركيز على املادة-            

 )املعارف(  املعلومات لبإيصااالهتمام أساسا -
  النقص الكبري يف االهتمام مبنطق التعلم-

 ت يف اختيار وسائل التقويـم الصعوبا-                              

 2-  אاجليل الثاين( א(  

 )بيداغوجية األهداف           ( 
يف هذه املقاربة يتغري دور املعلم، واملتعلم معا، حيث يصبح املدرس مصدرا للتعليم مـن بـني                 

الميذ، والتأكـد مـن     مصادر أخرى، يقوم بتشخيص الوضعيات واحلاجات وختطيط التعليم مبعية الت         
 ).عن طريق األهداف اإلجرائية(حتقيق النتائج املرجوة 

كما تتغري وظيفة التلميذ من مستهلك إىل   مساهم فعال ونشيط، وبذلك تتمكن نسبة ال بأس                 
 : أهداف التكوين الواردة يف الربامج التعليمية مثلإدراكا من التالميذ من 

 . إجناز رسـم بيانـي-
 .تارخييـةوصف حادثة  -
 .سرد واقعـة تارخييـة -

إالّ أنّ هؤالء التالميذ جيدون أنفسهم يف أغلب األحيان عاجزين عن تسخري هذه املكتسبات حللّ 
 .مشكل معني أو القيام ببحث تارخيي أو رسم خريطة باملواصفات والدقّة املطلوبة
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 مـزايـاهـا 
 :منها             

 . التعلم-وضع املتعلم يف مركز فعل التعليم-
 . جتسيد األهداف يف شكل سلوكات قابلة للمالحظة-
 )الغايات واألغراض(  ضمان واحترام االختيارات األساسية-
 .  تسهيل اختيارات أنشطة التعلم والوسائل التي جيب استغالهلا-
 . التقومي األحسن لعمل التلميذ-

 :عيـوبـهـا                
 . سهولـة ومهيـة-
 . صياغة كل األهداف صعوبة-
 ).جتزئـة األهداف(  تفتيت - 
 . االهتمام أكرب باجلانب املعريف-    
 .النقص يف التنسيق بني املواد-   

 3-  אא
هذه اإلستراتيجية أكثر تطورا من سابقتها ألا تتضمن تعليم التالميـذ كيـف يتعلمـون، و                

 .التحليل، التركيب حل املشكالت: قلية الساميةتوجههم حنو تنمية القدرات الع
أي أا تسعى حنو اكتساب الكفاءات، وليس على تراكم املعارف، ويف هـذه املقاربـة يـتم                 

 .استخدام مصطلح الكفاءة بدال من اهلدف اخلاص، ومصطلح القدرة بدال من اهلدف العام
 جمزأ مع إعطـاء معـىن للمعـارف         وعليه، فأنّ املقاربة بالكفاءات تقترح تعلما اندماجيا غري       

املدرسية، واكتساب كفاءات مستدمية تضمن للتلميذ التعامل مع الوضعيات املعيشية تعامال سـديدا             
 .سليما

إىل منطق الـتعلم أي ممارسـة مـدلول         ) تلقي املعارف ( حبيث ينقل املتعلم من منطق التعليم       
 مماثلة لفحوى التعليم بنفسه مما يدفع به         يوضع املتعلم أمام وضعيات إشكالية ومواقف      ث، حي املعارف

 .إىل تكييف و توظيف املعارف قصد أجياد حل هلذه اإلشكاليات
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 : مزايـاهـا
  التعلّم- وضع املتعلم يف مركز التعليم-
 .التوجه حنو أنشطة ذات داللة بالنسبة للتلميذ-

 .ضمن حتقيق األهداف العامة
 .متراكمة جتنيد جمموعة من مكتسبات مدجمة وليست -

 :       عيـوبـها
 ).نفعية(  االهتمام أكثر بوضعيات براغماتية -
 التعلم- التعليم  يفة التوجه حنو احترافية فعلي-

 
 ).املقاربة بالكفاءات( دواعي اختيار املقاربة 

تتمثل دواعي اختيار املقاربة بالكفاءات يف سياق التطور احلاصل يف ميـدان التربيـة، كمـا                
اربة اجلديدة للتغريات الكربى احلاصلة يف احمليط االقتصادي والثقايف ألا تسـعى            تستجيب هذه املق  

أساسا إىل إعداد املواطن املاهر، الكفء، القادر على استغالل ما تعلمه، وتكييفه مع خمتلف إشكاليات   
 بل تقدم آليات    احلياة، أي أنّ هذه املقاربة تعلم الناس كيف يتعلمون ألا ال تقدم املعرفة يف حد ذاا               

 املواطن بكفاءات تصلح ملا بعد املدرسة أي ملواجهة مشكالت احلياة           د، وتزو ا كتساب املعرفة املعرفة   
 :بـاملتعددة وهي تتصف 

 . تركز على منطق التعلم-
 . تكتسب املعرفة بنائيا-
 . تستخدم قدرات املتعلمني لتحقيق أهداف التعلم-
 .دور الوسيلة ضمن وسائل متعددة حتقق األهداف املتوخاة حتتل املعرفة يف هذه املقاربة -
 . تعمل على االستفادة من التعلمات خارج وضعيات الوسط املدرسي-
 . تعمل على تنمية املهارات املختلفة وامليول لدى املتعلم-
حتقيق  احلفظ والسماع وعلى منهج املواد الدراسية املنفصلة للوصول إىل           القائم على  تتجاوز الواقع    -

 .الغاية
تعترب التقومي جزءا من عملية التعلم ألنه يهدف أساسا إىل إثارة املتعلم فيما يتعلق مبسلكه خـالل                  -

 .عمليات التعلم
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 فإنّ هذه املقاربة جتعل من املتعلم حمورا أساسيا هلا وتعمـل علـى إشـراكه يف                 العموم،وعلى  
علم واملتعلم على النحـو  أدوارا جديدة لكل من املمسؤولية قيادة وتنفيذ عملية التعلم، فهي إذن حتدد         

 :التايل
א :א

 . يسهل عملية التعليم،  وحيفز على اجلهد واالبتكار-
- وحيث املتعلم على التعامل معهاالوضعيات،يعد . 
  يتابع باستمرار مسرية املتعلم من خالل تقومي جمهوداته -

 :   فهو إذن
 

 نشـطم -                
 خمطـط -
 متدخل -
 مسيـر -
 مساعد -
 معالـج -
 منظـم -
 مقـوم -
א :א

التعلم، أي أن يشارك    / هذه املقاربة تفترض تبين مناذج تعليمية تضع املتعلم يف مركز فعل التعليم           
التلميذ بفعالية فردية أو ضمن أفواج يف األنشطة التي يقترحها األستاذ، وال يقتصر دور التلميذ علـى    

واجبات مرتلية، حبوث،   ( داخل القسم، بل جيب أن يكون لذلك النشاط امتداد خارج القسم            نشاطه  
 .وهذا يستدعي من التلميذ االقتناع ذا الدور ليؤديه بفعالية وجدية) …إجنازات خمتلفة، زيارات 

 :فهو إذن
 ).جهد فردي (  يشارك يف بناء املعارف -
 .يتصل وينسق مع اموعة-
 .هم يف حتديد املسار التعليمي يبادر، ويسا-
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 . يثمن جتربته السابقة ويعمل على توسيع آفاقها-
 مزايـا هذه املقاربـة

 . ماله عالقة بتطور شخصية الفردل، وك تساعد على االنفتاح على كل جديد يف املعرفة-
مع اموعة  جتعل التلميذ ناشطا له غاية يسعى إىل حتقيقها بتعلم عن طريق اخلربة و النشاط و يسعى                 -

 .إىل حماولة الوصول إىل الغاية
 .وظيفية تعد التالميذ للحياة ألا تعد الطفل ملواجهة متطلبات احلياة-يف هذه الكفاءة - جتعل التربية-
 توخي تعلم ذي داللة و معىن يترك أثرا دائما لدى املتعلمني وميكنهم من التكيف بل والـتحكم يف           -

 .وضعيات احلياة اليومية
 .كتساب التلميذ أو املتعلم معارف وأفكار ومهارات عملية من خالل سريورة بنائية ا-

 المصطلحــات
 .تعريـف القـدرة

 ).كاملشي،الكالم، الكتابة ( ما يستطيع الفرد القيام به  بالفعل : القـدرة -أ 
ـ              Capacité:القـدرة-ب   ة التمكن من القيام بفعل أو استخدام أو اسـتظهار سـلوك أو جمموع

سلوكات تتناسب مع وضعية ما والقدرة هي تعبري عن الكفاءة وهي غري مرتبطة مبضامني معينة، بـل           
 .تشارك يف تنميتها مواد خمتلفة وميكن استغالهلا يف وضعيات خمتلفة

كما أنّ القدرة ال ختضع للمالحظة املباشرة وال للتقومي إالّ بعد ترمجتها بشكل سلوكات قابلة                
 .للمالحظة والقياس

 : القـدرة -ج 
 ال  .ماهي التمكن من القيام بفعل، واستظهار سلوك أو جمموعة سلوكات تتناسب مع وضعية              

 استثمارها يف وضعيات خمتلفة لتقوميها      خمتلفة ميكن  يف تنميتها مواد     معينة تشارك ترتبط مبضامني مادة    
 .وترمجتها على شكل سلوكات قابلة للمالحظة والقياس

 :ديـةالكفـاءة القاع
هي الكفاءة األساسية املرتبطة مباشرة بالوحدة التعليمية حيث كلّ نشاطات التعلم فيها تتمحور             

 .حوهلا
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 :الكفـاءة املستهدفـة
وهي جمموع الكفاءات القاعدية املكونة هلا واملرتبطة بكل دورة من الدورات األربعـة يف جمـاالت                

 .التعليم املختلفة
 :الوحـدة التعليميـة

 تعلمية  -تعلم و وضعيات تعليمية   ط الذّي تتحقق فيه كفاءة واحدة تتضمن أهداف ال        هي املخط 
التعليمية  وفق طبيعة الكفاءة ونوعية املتعلمني، وتشمل الوحدة         زملالامناذج تقومي يتم حتديد الوقت      و

 . إجرائية من احلصص أهداف كل حصة ذات طبيعةجمموعة
 :مؤشـر الكفـاءة

ابل للمالحظة والقياس الذّي يربز من خالل نشاط املتعلم تعبريا عـن            هو السلوك الظاهري الق   
حدوث فعل التعلم أو التحكم يف مستوى الكفاءة املكتسبة و يتحقق يف جزء أو حصة من حصـص                  
الوحدة التعليمية ومن خالل جمموع املؤشرات املرتبطة بالكفاءة الواحدة ميكن التأكـد مـن حتقـق                

 .هاالكفاءة املستهدفة أو عدم
 :مستوى الكفـاءة

 حلل  التجريبية واالجتماعية هي مجلة من القدرات تسمح بالتسخري الفوري للمعارف واملهارات          
 .إشكالية مستجدة من خالل وحدة تعليمية

 :الوحدة اإلدماجية
الوحدات اإلدماجية ليست وحدات تعليمية مستقلة كالوحـدات التعليميـة اخلاصـة ببنـاء              

 هي وحدات متعلقة بعملية إدماج جمموعة الكفاءات القاعدية املكونة للكفاءة           الكفاءات القاعدية بل  
 .املستهدفة املرتبطة بكل دورة من الدورات األربعة

 :تعريـف الكفـاءة
التي تسـمح   ) معارف، وقدرات ومهارات    ( الكفاءة هي جمموعة منظمة ووظيفية من موارد        
 .عأمام مجلة من وضعيات حلل مشاكل وتنفيذ مشاري

 من     ولصياغة الكفاءة ال بد: 
 .للمالحظة والقياس فعل أو أفعال سلوكية قابلة -
 . صياغة تتضمن مجلة من املهام اإلشكالية يف وضعية تعليمية-
 . أو املنتظراملستوى املستهدف ذكر -
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:א
  )من املنهـاج( 
 

 . أنظمة احلكم السائدة قبل ظهور اإلسالم معرفة- بالنسبة للسنة الثانية متوسط -
 .   استخالص نتائج اهلجرة من مكة إىل املدينـة–متوسط بالنسبة للسنة الثانية -
 . مصادر احلكم يف الدولة اإلسالميــة حتديد-متوسط بالنسبة للسنة الثانية -
 .نجزات حضارية تتبع تطور املغرب اإلسالمي من خالل م-بالنسبة للسنة الثانية متوسط -

א א
  )من املنهـاج( 

 يتعرف على مميزات القارة ويكتشف أثر احلضارات والديانات القدمية          -بالنسبة للسنة الثانية متوسط   -
 .آسيايف شكل اتمعات الريفية يف 

   ات يف آسيا املومسيـة   حيلل وثائق و معطيات تتعلق بظاهرة الفيضان–بالنسبة للسنة الثانية متوسط -
 . يربط العالقة بني حجم السكان وحيوية االقتصاد اليابانـي- النسبة للسنة الثانية متوسط-
 . يصف ويشرح العوامل املتحكمة يف توزيع السكان يف قارة أمريكا- بالنسبة للسنة الثانية متوسط -

א .א
  )نهـاجمن امل            ( 

 القدرة على معرفة دور األسرة يف اتمع واحملافظة علـى الـروابط           – بالنسبة للسنة الثانية متوسط      -
 .األسرية

 .بأدائها بعض حقوق وواجبات املواطن وااللتزام عرفةم–متوسط  بالنسبة للسنة الثانية - 
 . خدمااواملواصالت وبيان القدرة على تعريف الربيد – بالنسبة للسنة الثانية متوسط -

 . شرح أخطار األمية وذكر أساليب مكافحتهـا– بالنسبة للسنة الثانية متوسط -
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 ) إنجاز الوحدة التعليمية (مراحل التعلم واآتساب آفاءة 

تبعا ملستوى املتعلمني والوسائل املختارة يتم التركيز على تسيري التعلمات باختيار اإلستراتيجية املناسبة 
 :وتتلخص مراحل اكتساب الكفاءة كما يلي. كمسعى لتنظيم الفعل التربوي

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

وختص تقدمي الوضعية اإلشكالية كدافعية للمتعلمني من خـالل  حماولتـهم:االستكشافمرحلة  .1

 .الفردية أو حماولتهم كأفواج وخالهلا يتم التقومي األوىل وإجناز مجاعي لقائمة معايري تقومي أولية

تتضح ات متدرجةوختص احملتويات املقررة يف الربنامج تنظم يف شكل نشاط:مرحلة التعليم املنهجي. 2
 ).شبكة تقومي خاصة بكل هدف ( األداءات املطلوبة من خالل جداول ختصيص لكل هدف ومعايري 

وهي مرحلة متكن من احلكم على مدى التحكم يف الوحدة ككل من خالل وضعية حقيقية أو: التقومي النهائي .4 

 .درسوضعية مشاة للوضعية اإلشكالية يعاجلها املتعلم دون مساعدة امل

 . وهي مرحلة تتعلق بتوظيف املكتسبات اجلديدة أو التطبيق من خالل متارين: مرحلة اإلدماج. 3

 :لكي حيقق الدرس أهدافه ال بد على األستاذ أن يتقيد مبا يلي:   مالحظـة
 .يئة وسائل العمل الضرورية بنفسه أو مبعية التالميذ.1
 .مراعاة الفروق الفردية للتالميذ. 2
 . التحكم يف توزيع وقت احلصة على الفترات املختلفة.3
 .دفع اجلميع إىل املشاركة والعمل املنهجي.4
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 مـادة التاریـــخ
إنّ اهلدف من أي عملية تربوية هو إحداث تغري يف سلوك األفراد وفق أهداف معينة وواضحة                " 

 . وطموحاتهتتطابق مع املستجدات التربوية اجلديدة ومع قيم و رغبات اتمع
ومن هنا تصبح املواد املدرجة ضمن أي منهاج تعليمي وهي مواد تساعد على أحـداث هـذا                 
األمر من السلوك سواء من خالل حتصيلها أو معاجلتها أو توظيفها ألنّ التربية اليوم مل تعد تنظـر إىل                   

ع املعاش والتطلـع     بفهم الواق  وكوسيلة تسمح كمية املعارف اردة كأهداف بل تنظر إليها كقاعدة         
 ).1 (1"للمستقبل املراد واملرغوب يف بنائه

إنّ دراسة التاريخ وتدريسه ال بد أن ننظر إليه على أساس أنه نشاط تربوي له أهدافـه املعرفيـة                   …
قيقة عبارة عن تراكمات     وواقعه الذّي هو يف احل     فهم ذاتيته والسلوكية وحىت املنهجية متكن املتعلم من       

 ونتائجه الشيء الذّي ميكن املتعلم من إدراك هذا الواقع والعمل على بناء املسـتقبل               هوإفرازا ت املاضي  
 وطاقاته وبالتايل، فاملهم ليس يف معرفة جمموعة من الوقائع التارخيية بقدر ما هي أدراك               هإمكانياتضمن  

 ).2( 2هلذه الوقائع وتأثريها على وضعه احلايل ومدى االستفادة منها و وعيها


 :لتحقيق ذلك ال بد من انتهاج مقاربة جديدة تقوم على
 -حل املشكالت- التركيب-التحليل: توجيه التعليم حنو تنمية القدرات العقلية. 1
 .تبين تعلم موجه حنو اكتساب الكفاءات وليس على تراكم املعارف. 2
 .تبين تعلم موجه حنو احلياة.3
 .وب اإلدماج للمعارفتبين أسل.4

 التالميذ، كيف يتعلمون، وكيف يتذكرون وحيفظون ويفكرون وكيف أي تعليم       
 .يثريون دافعية أنفسهم

 
 
 

                                            
 1995 مارس -تدريس التاريخ وتاريخ الثورة حماضرة ألقيت يف امللتقى الثاين ل- الوعي التارخيي والسلوك الفردي-عبد احلميد بلوصيف - 1
 .3 ص–نفس املرجع  - 2
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     אאא؟ 

 :من        متكن املتعلم 
 . على املالحظة القدرة-
 . القدرة على التحليل واستغالل املعلومات-
 . استعمال األدوات اخلاصة باملادة-
 . وضعية الزمان واملكان التحكم التدرجيي يف-
 .باملادة اكتساب املفردات األساسية واملفاهيم املفتاحية اخلاصة -
 . حتليل ونقد وثائق-

 :      تدريب التلميذ تدرجييا على
 .ترتيب الوثائق واملعلومات - 1 
  عقد صالت– 2
 . حتليل و نقد وثائق– 3
 . والزماناستعمال الوسائل التي تسمح بالتموضع يف املكان– 4

 .الكفاءات املستهدفة يف السنة الثانية من التعليم املتوسط
 "كما وردت يف الربنامج                   " 

 . التحقق مما أحدثته البعثة احملمدية من تغيري يف تاريخ البشرية-1
 . معرفة أساليب احلكم املتنوعة وعالقتها ببناء احلضارة اإلسالمية-2
 .لدين اإلسالمي كمفهوم أساسي مرتبط باهلوية واالنتماء متثل مسؤولية ا-3

אאא
يتناول منهاج السنة الثانية من التعليم املتوسط عدة مضامني و حمتويات وأهـداف وكفـاءات               

التاريخ وما أحدثه اإلسالم    التحقق من عوامل التغيري يف      "  واملتمثلة أساسا يف     اخلتاميةتتضمنها الكفاءة   
 ".من تطور اجيايب يف حياة البشرية

 :وهيهذه الكفاءة تتحقق عن طريق ثالث كفاءات مرحلية 
وهذا يتطلب عدة كفاءات قاعدية   تاريخ البشريةتغيري يفالتحقق مما أحدثته البعثة احملمدية من -   
 :وهي
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م خاصة لدى اإلمرباطورية البيزنطيـة والفارسـية         معرفة أنظمة احلكم السائد قبل ظهور اإلسال       -1
الساسنية والصراع بينهما إضافة إىل الدول واملماليك العربية يف شبه اجلزيرة ة العربية ومعتقداا احمللية               
من وثنية وجموسية وزرداشية  ومزدكية ومانوية هذا إىل جانب الديانات السـماوية مـن اليهوديـة                 

 .ه على اتمع العريب قبل البعثة احملمديةوالنصرانية وتأثري ذلك كل
 .  تصنيف األحداث و تسجيل توارخيها كفواصل زمنية وحتوالت كربى يف تاريخ البشرية-2

 وأيام العرب وحـرب الفجـار وحـرب         واليمن ومكة ومن هذه األحداث دولة الغساسنة واملناذرة       
 الفضول

 . نيتعميق املعلومات وتأسيسها حول بعثة خامت النبي-3
 من الوالدة إىل البعثة مع التركيز على ما صاحب والحق البعثـة             -ص-  وذلك بتتبع سرية الرسول     

 .احملمدية من أحداث غريت من وجه اجلزيرة العربية والعامل
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 مـادة الجغرافيا
 اجلغرافيا علم يبحث يف العالقة بني الظاهرات الطبيعية التي حتدث على سطح األرض وبـني              
حياة اإلنسان وما ينتج عن نشاطه، وهلذا العلم دور هام يف حياة اإلنسان ألنه يتناول جوانب عديدة                 

 :ومتنوعة منها
 -اليابان( يتناول قاريت آسيا وأمريكا ومناذج بلدان منها      ) السنة الثانية متوسط  ( منهاج هذه السنة     - 

 .نسبة للسكان والتنميةمع التركيز على التنوع والتباين بال) - الصني-الربازيل
  א

وزعت الوثيقة املرفقة مبنهاج اجلغرافيا للسنة الثانية من التعليم املتوسط منهجية التنـاول فـيب أربـع                 
 :جمموعات هي

1- א
 :                وتشمل

 .مالحظة الظاهرة و التمييز بني خمتلف عناصرها -
  املصادر التارخييةخمتلف أنواع تبني -
  املوضوع املركزي لنص سهل وقصريوإبرازاستخراج  -
  قراءة وثيقة مبسطة ومعاجلة املعلومة يف شكل ختطيط -
 ..استعمال أدوات العمل كاملكتبة والقواميس واألطالس -
 اختيار األداة املالئمة والتحكم فيها و توظيفها -
 م عنها باستعمال األداة املناسبةاستخالص املعلومة التي يبحث املتعل -
2 - א

 :                 وتشمل
 فرز املعطيات التي متّ مجعها و تصنيفها-
  وضع املعطيات يف إطارها الزمين واملكاين-
  ربط صالت أو عالقات بني األحداث التي متت مالحظتها يف سياق تارخيي وجغرايف-
 ..شرحهجز وتفسريه و  إمتام خمطط من-
  حتقيق حبث قصري مع معاجلة النتائج-
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 . إجناز ملخص قصري انطالقا من وثيقة متّ حتليلها-
3 - אאאא
  تعيني نفس املكان على اخلريطة مبقاييس خمتلفة كموقع أثري أو مدينة تارخيية-
 ..خذ بعني االعتبار عملية التطور قراءة وإجناز خط الزمن مع األ-
 .. قراءة مفاتيح خرائط متنوعة وحتليل الصور وفق مركباا األساسية-
  التمييز بني املتقدم واملتزامن واملتأخر-
 .  معرفة املعامل الزمنية املألوفة ووضع احلدث على خط زمين-

4- אא
 تسبة يف مواقف مغايرة وخمتلفة تطبيق الكفاءات املك-
 ..استعمال وتوظيف املفاهيم التارخيية واجلغرافية يف وضعيات جديدة-

אאאאא
 )كما وردت يف املنهاج           ( 

 ادية التعرف على اخلصائص املميزة للقارات من الناحية الطبيعية والسكانية واالقتص-
 تفسري ظاهريت التباين والتنوع باعتماد تقاطع املعطيات التارخيية والطبيعية والثقافية والدميوغرافيـة             -

 واالقتصادية
  ربط العالقة بني اإلنسان والبيئة-

  وصوال إىل تقسيم الوسط الطبيعي والبشري
 تتعلق مبيدان التنمية استقراء اخلرائط والصور والبيانات والنصوص يف معاجلة وضعيات جغرافية -
 . توظيف املفردات واملفاهيم واملصطلحات اجلغرافية بشكل دقيق-
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 مادة التربية المدنية

إنّ التربية املدنية من املواد الدراسية اهلامة املدرجة يف املناهج التعليمية وهي عبارة عن معـارف                
 املسؤولية الفردية واجلماعيـة وتنميـة       وممارسات ختص قواعد احلياة املشتركة متكن التلميذ من تعلم        

اإلحساس باملصلحة العامة واحترام القانون وحب الوطن وتزويده حبس مدين عال ميكنه من أن يكون               
مواطنا مدركا للواجبات و مستعد للقيام ا ويف نفس الوقت مطلعا على حقوقه وقادرا على الدفاع                

 .عنها
 .      اجتماعيا و حضاريا بتنمية اجلوانب السلوكية فيهفهي إذن تعمل على تكوين الفرد تكوينا 

אאאאא
 :كما ورد يف املنهاج، يف اية السنة الثانية من التعليم املتوسط يتوقع من التلميذ أن

 . أن يعدد مكونات اهلوية الوطنية ويعتز ا-
 .ياة املشتركة يعمل بقواعد احل-
 . يعرف قواعد العمل اجلماعي وميارسه-
 . يعرف مسؤولية األفراد يف اتمع ويتحمل مسؤولية تصرفاته-
 . مييز بني احلقوق والواجبات وميارسها-
 . يعرف بعض املبادئ األساسية يف احلياة الدميقراطية-
 . يعرف بعض القواعد األمنية ويطبقها عند احلاجة-
 .شاطات مصاحل اخلدمة العمومية وعالقتها باملواطن يشرح بعض ن-
 . يأيت بأمثلة عن الوضعيات التي تبني حقوق اإلنسان واملواطن-
 . يساهم يف احملافظة على البيئة-

אאאא
 تسهم السندات املختلفة يف بناء اخلربة بفعالية والتركيز على التفاعل الصفّي اإلجيـايب، وهـي              
عبارة عن جمموعة املواقف واملواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذّين يتم توظيفهم بغيـة تسـهيل               

 جداول  - رسومات - تصميم - التعلم مما يساعد على حتقيق الكفاءات يف اية املطاف         -عملية التعليم 
 … العلم الوطين - صور–
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 1-  אא:
 يترجم أهداف الربنامج كلها و يعرض املادة وفق         ألنهالعملية التربوية   وهو من الوسائل اهلامة يف      

تدرج منتظم و هيكلة حمدودة، كما يقترح عددا كبريا من وضعيات ونشاطات التعلم، ويسـتهدف               
 .تنمية قدرات وكفاءات كثرية وفق تدرج منتظم

2-א:
 :تساعد املعلم على األداء اإلجيايب ملهامه تتضمنعبارة عن وثيقة رمسية ذات طابع تقين وإجرائي 

 .املستوى التعليمي للمادة-
 . التوجيهات واألهداف-
 . املنهجية املقترحة يف حتقيق أهداف املنهاج-

 3-  אא:
مة املنهاج وحتتوى توجيهات عملية لتطبيقه مدعوهي عبارة عن وثيقة تساعد على قراءة وفهم 

  .بنماذج عملية

  4- אאא:
             وهي عديدة منها

 قـانون   -القـانون املـدين   -الدستور- بيان أول نوفمرب   - احلديث النبوي الشريف   -القرآن الكرمي -
 نظام اجلماعة التربوية للمؤسسـات      - اتفاقية حقوق الطفل   -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   -البلدية
 -ة التكوينيةالتعليمي

 -الكتاب املرجعي للتربية السكانية- القانون املتعلق بالبيئة-قانون املرور

  4- א:
التعلمية وجزء ال يتجزأ منها، كما أنه يلعب / جوهري من عناصر العملية التعليميةهو عنصر 

ميذه والصعوبات  و مستوى تالمعرفة قدراتدورا أساسيا يف مدخل الكفاءات ويساعد املعلم على 
 التي يواجهها بعضهم باإلضافة إىل الكشف عن مدى جناعة الطرائق واألساليب والوسائل املستعملة 

 به أو بعده من تقدمه التربوي وفاعليته ومدى قركما يساعد التلميذ يف حتديد مركزه العملي و مدى
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حتقيق األهداف املرجو حتقيقها
رى اعتماده منذ زمن بعيد قصد املراقبـة واالنتقـاء ومـنح            والتقومي ليس علما حديثا لقد ج     

 إنه يتمخض عن جزاء الفشل أو النجاح لكن التقييم اليوم أصبح وسيلة من أجل التوجيه                الشهادات،
 .والعالجالصحيح 

 :وهكذا تربز أهداف التقومي املتمثلة فيما يلي
 .ج تبعا لنتائج هذا الكشف الكشف عن حاجات التالميذ ومشكالم بقصد تكييف املنه-1
 حتديد ما حيصله التلميذ من نتائج التعليم املقصود وغري املقصود و حتديد مدى استفادة التالميـذ                 -2

من هذا التعليم وما مروا به من خربات و معارف ومدى اتصاهلا بأهداف املدرسة التـي يسـعى إىل                   
 .حتقيقها

 .تبار مدى جناح طرق التدريس املتبعة توجيه عملية التعليم التوجيه السليم واخ-3

א:
 :لكي يكون التقومي ناجحا ينبغي أن يراعي األسس التالية

 .أن يكون التقومي مرتبطا بالقدرات والكفاءات احملددة -
 ..قدرات كفاءات اجتاهات قيم.  أن يكون شامال أي يغطّي كل اجلوانب املكونة للخربة-
 .يف مسايرته للعملية التربوية جبميع مراحلها وأشكاهلاأن يكون مستمرا  -
 . باعتماده على الصدق والثبات واملوضوعيةيا أن يكون علم-

אא:
 :        هناك ثالثة أنواع من التقومي وهي

 التقومي التشخيصي1- 
 مدى اكتسـاب    جيرى هذا النوع من التقومي بصفة خاصة يف بداية السنة الدراسية قصد معرفة            

 .التالميذ املهارات واملفاهيم والتقنيات والقدرات والكفاءات التي كانت حمل تعلمهم يف السنة السابقة
 التقومي التكويين 2 - 

العملية  عملية التعليم اهلدف منه معاينة ومتابعة ما متّ تنفيذه من خالل             ميارس خالل وهو إجراء عملي    
د درجة حتقيق القدرات والكفاءات وتكشف عن نواحي الضعف ويقـدم       التعلمية فهو حيد   / التعليمية

 . هل متّ اكتساب الكفاءات املسطرة أم ال؟عن سؤالالعالج للتحسني وهو جييب 
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  التقومي التحصيلي– 3
 اخلتامية وهو يقوم على     - املرحلية -يتم هذا النوع من التقومي لقياس مستويات الكفاءة القاعدية        

تعلم خالل خمتلف نشاطاته التعلمية أو بعدها وذلك بوضعه أمام وضعيات إشـكالية             قياس أداءات امل  
 .ومعاينة ردود أفعاله وتصرفاته إلثبات كفاءاته يف حلها

 وتتمثل أدوات التقومي يف وسيلتني أساسيتني
 االختبارات، الشفوية، الكتابية، األدائية - أ
 ضمن مؤشرات معينةرسة من خالل املالحظة تتمثل يف مراجعة سلوك املتعلمني داخل املد - ب

 :وضعيات إشكالية التي تتخذ أشكاال متنوعة منها
  سرد وقائع-املساءلة                                      -
  التربير- الناقص                              إكمال -
  تصحيح مواقف-إعادة الترتيب                                -
  التأكيد-                            الصواب واخلطأ -
  النفي-ملء جداول واستمارات                    -
  نقد مواقف أو ظواهر-الفرز                                         -
  اقتراح بديل-اختيار من تعدد                              -

 :مثلالحقة نشاطات 
  املشاركة يف محالت التطوع-           إجراء حبوث                    -
 ..اخل.  زيارة ملتاحف-إحياء املناسبات                            -

  
 :ميكن إجناز شبكة تقوميية باحترام القواعد التالية

 . توضيح الكفاءة املراد تقوميها ووصفها وصفا مفصال-1
 .التعليمية  املتصلة بالكفاءة عزل الوضعية أو الوضعيات -2
 .حتديد ووصف القدرات التي تنطوي عليها الكفاءة والسلوكات التي ينبغي أن يظهرها املتعلم-3
 .حتديد األهداف التربوية لكل مرحلة من مراحل الدرس-4
 .التي تستلزمها حتقيق هذه األهداف) -مهارات-مواقف-معارف( حتديد احملتويات-5
 .يصي تتقاطع فيه القدرات باحملتويات احملددةوضع جدول ختص-6
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 .استخالص من اجلدول املؤشرات السلوكية الدالة على األداءات املطلوبة يف الكفاءة-7
 .حتديد األوراق وعدد الفقرات ملختلف اجلوانب  املتصلة بالكفاءة-8
 ).ءاألدا( إعداد التمارين واألسئلة حبيث خيترب كلّ سؤال جانبا من الكفاءة-9

 شبكة تقوميية يف التاريخ
 مأخوذة من الوثيقة املرفقة ملنهاج السنة األوىل من التعليم املتوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقـديـر قائمـة الكـفاءات
 م املصادر األصليةاستخدا/1 0304 02 01

 )أو النص األصلي( اختيار الوثيقة -أ
 التمهيد الستخدام الوثيقة-ب
 معاجلة الوثيقة كنموذج يقدمه املعلم للتلميذ-ج
 إتاحة الفرصة للتالميذ ملعاجلة الوثيقة-د
 استخدام األحداث اجلارية/2
I- اختيار األحداث اجلارية 
 يستخدم األحداث اجلارية لرفع مستوى دافعية التالميذ-ب
  األحداث اجلاريةالستخدامالتمهيد -ج
 تستخدم األحداث اجلارية يف تدريس التاريخ-د

 ألحداث اجلاريةإتاحة الفرصة للتالميذ ملعاجلة نصوص ا- هـ
 استخدام التاريخ احمللي يف تدريس التاريخ/3
 اختيار املوضوعات املتعلقة بالتاريخ احمللي-أ
 التمهيد لدرس التاريخ احمللي-ب
 استخدام البيئة احمللية يف تنفيذ الدراسة التارخيية امليدانية-ج
 استخدام التاريخ احمللي يف القسم الدراسي-د
 ريس التاريخاستخدام األدب يف تد/4
 اختيار األعمال األدبية-أ
 استخدام األعمال األدبية يف تدريس التاريخ-ب
 استخدام األسلوب القصصي يف تدريس التاريخ-ج
 كشف العالقة بني األسباب والنتائج التارخيية /5
 تصنيف األحداث التارخيية زمانا ومكانا أثناء الدرس/6
  والرأيإصدار األحكام والتمييز بني احلقيقة/ 7
 تقومي جوانب التعلم يف التاريخ/ 8
  تدريس املفاهيم التارخيية9

     

 :مالحظات
تستخدم هذه الشبكة من طرف املشرفني لتقومي األداءات، كما ميكن /1

 استخدامها يف التقومي الذّايت
 فاصل 65%يقدر حتقيق الكفاءة وحتصيلها بالنسبة املئوية ومتثل نسبة /2
  لنجاحا
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 المراجــع
 200.3 الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة األوىل من التعليم املتوسط أفريل -مديرية التعليم األساسي -1 

 1999 اجلزائر - تصنيفها وصياغتها-اغوجية األهداف البيد-حممد الطاهر وعلي – 2

 200.3 الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثانية من التعليم املتوسط ديسمرب -مديرية التعليم األساسي-3

عامل الكتب 1999سنة 4الطبعة  2-1 تدريس املواد االجتماعية ج- حممد حسن اللقاين وآخرون-د-4

 .القاهرة

 1996الطبعة األوىل ) هج املدرس من منظور جديداملن( -إبراهيم الشافعي – 5

دور االختبارات التربوية والنفسية يف التقومي التربوي قراءة يف التقومي التربوي -مقدم عبد احلفيظ – 6
1993 

 - قراءة يف التقومي التربوي تأليف مجاعي- دور التقومي يف حتسني األداء-بركاين حممد ارزقي -7

 .1993ة مطبعة عمار  قريف باتن

  1979 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الطبعة األوىل -استراتيجية تطوير التربية العربية – 8

 . بريوت-تنفيذ دار الرحياين للطباعة والنشر

 .1995، افريل 58العدد )يوندابس(  جملة اليونسكو- التربية احلديثة-9 

 1996 - مؤسسة اخلليج العريب-أمني املفيتحممد . د) سلوك التدريس( - معامل تربوية-10

 1992- عامل الكتب-اإلصالح والتجديد التربوي يف العصر احلديث-حممد منري مرسلي.د -11

-وزارة التربية والتعليم لسلطنة عمان- التعليم الذّايت بني الفكر والتطبيق- حممود عباس عابدين-12

 .1993جلنة التوثيق والنشر 

 .1995 القاهرة - عامل الكتب- تطور مناهج التعليم-امحد حسن اللقاين-13

 . دار التربية احلديثة عمان األردن- سلسلة التربية احلديثة- تقييم املنهج- جممد زياد محدان-14
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 المراجع بالّلغة الفرنسية
 

1-Dictionnaire  Pratique de lecture 

     Edition GUERIN 1995 . 

2- Dictionnaire Actuel de l’éducation 

     RONALD  LEGENDRE GUERIN   2ém Edition 

3- Le petit larousse illustré / Dictionnaire Encyclopédique Année 1995  

       Edition Larousse 

4-Evaluation d’un plan de cours dans le contexte d’un Enseignement par 

Compétences-   CHIZ LAIN TOUZIN 

5-Apprendre «  oui » mais comment 

         PHILLIPPE MEIRIEU 

6-Charles (Frédéric) Comment devient- on enseignant ? 

Presses universitaires (I U F M et  ses publics 1988 

7-DESLY (Michel) Peut on formes les enseignants ? 

Paris E S F   éditeur (collection pédagogie) 1994 

8- Construire la Formation 

     C. E. P.C (PIERRE GILLET) 

9-ALTET (Marguerite) La Formation professionnelle des enseignements, Paris 

Presse,      

  Universitaire de France (Pédagogie d’aujourd’hui) 1994. 

10- L’  Evaluation Continu et Examens Précis de docimologie Délansheere (G)  

Edition Labour. Nathan- Bruxelles Paris.1980. 
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